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Tiden går ubolig hurtig. vi er næsten allerede gennem sægonen 2005,09
har ikke de lyse afiener mere, hvor fiskeriet strækker sig til langt ud på
natten. Derfur - nyd tiden venner. Udnyt den intensivt på en positiv og
engagerei måde til glæde for dig selv og andre.
En ting er sikkerl, - den vender aldrig tilbage .
Derfor er det også vigtigt, at man ialle forhold arbejder ærligt, det man
siger, det står man ved, og det kan andrg stole på. Det er den vej, man
kommer bngst i alle tir,€{s forhold , - også på det foreningsmæssige
omdde ...
Det er den m&e, vi i beslfelsen i Ribe SpoGfskerforening, arbejder på.
Det er på den måde, vi kommer længst ,- det ærlige samarbejde.
Det er det, vi ønsker, og vi håber, at allE andre vil det samma.
lvlåske er det en lidt naiv tankegang, men lad det være, for I og med at vi
arbejder ærllgt, så kræver vi ubønhørligt, at andre gør det samme.
Oplever vi det modsatte. får dette konsekvenser Då den €ne Eller anden
måde I
Nå ,- iankeme fly\rer vidt, men det er vlst ikke så losset engang im€llem.
Hvor om alt er, så har den hidtidige sæ€on ikke været så dårlig endda.
Det lrorjeg i hved tifæHe ikke. Mangs flotb fangster er meddelt, hav-
øreder helt op til ca. 7 kg., men vi kunne garanterst få endnu flere
meldinger om fangster fra vore vand6 I M får dEt bare ikke, Vi får ikke de
aktuelle konkrele meldinger, men kun det vi hører rundt omkring. Jeg
synteE, dst er for dårligt. Vi er taknemmelige , for det vi modtager, men
når vl ad endre kanaler erfarEr, at gode fangster er for€taget, og vi i
foreningen lkke får noget ai vide, så skuffer det tidt rent forenlngsmæs-
sigt. Vihards €lektroniske medier tll rådighed, såtedes at vl kan d€tag-
tiggøre voI€ m€dlemmer og andre om, hvad der sker i vorE vande. Dst er
baæ om, åt bruge detle. Det er refit PR for breningen. Dåt kosler inbt,
de{ krævef kun, at vi får fiske meldinger om åktuelle fangster - husk detb
næ8te gang du larEer fisk. Alle er jo Intoresserede.
Arel igennem har der været fler€ og store udsving i åernes vandstand,
hvilket jo har Inllueret på fangsternE. Derfor gælder det om, at være på det
rigtige sted på det rjgtige tidspunkt. Det horjeg også vofe medl€mmer har
været, og derfor tror jeg også, som tldllgere skrevet, at sæ8onen har
været ganske god indtil nu.
Slu$eligt et foris€t Kl.,lÆK A BRÆK til all€ i restBn af sæsoneo.
Fomafifu,



Premieresamlingen 2. april

Vejret var superskønt, så der var dækket op til det store morgenkaffebord ude
på gårdspladsen på I<2 . SnalC(en gik lystigt blandt de ca- 60 medlemmer, som
duldrede op. Alle hyggede sig, og fra best].relsens side vår der stor tilfredshed
og glæde over den store opbakning. En rigtig dejlig samling som gentages i
2006.

Vejret var dgtigt grødevejr. Mildt, næsten lunl med blid svag regn ind
imellem. Ca. 25 - 30 medlemmer dukkede op på Kaltoftvej 2, enten for
at fiske gedder eller for at få sig en hyggelig snak over en kop kaffe.
Juniorklubben var som sædvanligt meget aKive, og havde næsten ikke
tid til at spise. Der blev virkeligt fisket denne søndag.
Enten er der ikke så mange gedder som man fabler om, eller også er
de snu de dyr, for på trods af intensiv fiskeri lykkedes det kun at tange
4 stk. af slagsen.
Dagens største gedde blev fanget af Luffe . En utrolig flot strømgedde
med god bredde, flotte aftegninger samt masser af fightervitje, 6,25 kg.
, fordelt på 92 cm. , siger vist alt. Fisken indbragte seniorpokaten, og
det var en yderst velfortjent vinder, som kunne mæsk€ sig i tiskefrika-
deller om aftenen.
Derudover fik Tommy Andersen, fra Skærbæk, 2 stk. gedder på
henholdsvis 63 cm.,1,75 kg. og 57 cm. , 1,25 kg.
Juniorerne var som aagt flittige. Vinder blev Rasmus Axelsen med en
gedde på 64 cm.1,66 kg. Fisken indbragte juniorpokalen.
Ud over ovennævnte gedder blev der fanget stallinger og bækøreder,
som blev genudsat , samt enkelte regnbueøneder.
Endnu engang var det hyggelige samvær i højsædet, dog krydret med
fiskeri, men jeg tror, at alle havde en rigtig dejlig søndag i det lune
forårsvejr.
Se billederne på vores hjemmeside.



Fluekasteinstruktion 21. maj

Ca. 8 - 10 medlEmmer dukkede op for al få grejet og teknikken støvet
af . M havde nogle ri$ig deilige timer sammen med vore insiruktører,
hvor der både bl6v øvet med en - og tohåndsstænger . Alle fik noget
ud af dagen, og fra b$tyrebens side skel der lyde en stor tak til vore
instruktører, De er der Eltid, når vi har brug for dem.

fuets fiskekonkunence 10.-ll. oe 12. iuni

Disse dage er altid noget man glæd€r sig til . Det dejlige samvær i de
hyggelige omgivelser på I(2 med marser af fiskesnak. Vi håber altid, at der
dul*€r .igtig mangp op. ArrEngeB€nt€t vår også pænt besøgt i lr , men vi
ville g€rle have set flere til Krejlermårkedet om lørdagen, men de komraer
gararteret næste åa.
Der blev fisket til den stor€ guldmedålje, og som sædvanligt var vore j uniorer
ydeBt aktive. D€r blev fang€t rigtigt pælt med fislq og r€sultatet blev
følgende

10. juni Sv. Aage Andersen, Ribe Hø 66 cm,3,8 kg.Gels A-stk.
I l. juni Jan Nielsen gø 54 cm.,2,l kg. Gels A-stk.
I l. juoi Johan JøIgem€tr Esbj. Hø 63J ør,3,125 k& cels A-slk
I ljuni Jonar Rygåard, Ribo Sl(alle 2l cm.,0,125 kg.Oels A-rtk.
I l.juni Jan Ni€ls€D Hø 58 cm., X9 kg. c€b A-stk.
I I . j|oi Hugo Hmscn Hø 57 crn,, 2,55 kg., Cels A-s*.
11. juni Bris! Blichcr, Orbro Hø 64 cm,3,22kg,Hjotuad A.
I l. jwi Tdb.n Pederse& Tj.bory Hø 51,5 cm.,1,65 k& ccb A-stk
l2.juni Jan NiclseB Hø ?4 cr0,,6,1 kg., Ceis A-stk.

r2.j.'i rornrnyArde*€n,F.ircrt [1ff.få:åT[:*i",
12. jutri Csrsten K.Jonsen C.dde 78 sm., 4, I kg., C.ls A-s*. (Vindcrgedde)
12. juni Råsu3 Pedøs.n (im.) Aborc 37,5 cin., 0,8 h. Ribc å

(Vinder største juniorffok )
So billedcme pl vores hjemmesido
Dejligt ned mange fisk til an konkur€nco,
Søndsg eftermiddag var dor præmieovenæklols€ og arnerikansk lottori ,
hvortil cr" 50 - 60 mem€sker dukk€de op . Endnncrgang tat til vore mange
sponsor€r, som er madvirkgDde til at yi kar lavg et attraktivt arangsment.
Vi geotsg€. det til tr&ste år.



Sct. Hans aften den 23. junr

Vejret var helt fantastislq og det føltes som om , at vi hærdte vort lille fine
bål af midt i solnedgangen. Ca. 55 humøå7ldte gæster var troppet op til en
aft€n , som indeholdt alt hvad der krævedes af en dejlig Sct. Hans a{ten i den
)?perste danske nåtur. Der blev spist pølser og hjemme-bagt kage til den store
guldmedalje, samtidigt med åt Aages mundharmonika blandedes med de
mange sang€. Båltale og hekse blev vi heller ikke snydt for, så d€t blev en
rigtig dejlig Sct. Hans.
Tak til de mange fiemmødte og tak til alle, som havde bagt kage.
På gens).n næste år.

Instruktion i sk)rdehoveder den I l. august

Flueklubbon armngerede inshuktion i at lavo sine egne skydehovoder. Der
dukkede ca. 8 medlemmer op, som gerne ville lære deme kunst. Vorc dyg$ge
instruktører Kristian og Rasmus strøede rigtigt om sig ned guldkorn , som
også bi€v samlet op af de fremnødte. Alle lik lavet skydehoveder og
synkende forfang.
En dejlig aften hvor der blev hygget på K2.
Tak til vore instruktørcr endnu en gang. Dejligt at vi kan trække på disse
herlige gutter.



Lørdag den 19. februar 2006 afrolder RSF generalforsamling i Ribe
Mark Fo6amlingshus. Se også næste blad.
Husk at evt, forslag skal være formanden i hænde senest l. december
2005 i benhold til forcningens vedtægler.
Bestltelsen

Hjortuad å består af en del mindre vandløb, som primært udspringer i området
nordøst for Rødding . Vandløbet har tidlige.e haft et yderst snoet forløb, men
store udret-ninger ødelagde dette. Dog har de senere års noget blidere og
mere miljøvenlige vedligeholdelse haft en positiv efiekt på åen
Skov- og Naturstyrelsen har i forbindelse med habitabområder for snæbel og
laks samt nye skovrejsningspajekter blikket rettet mod Hjortuad å. Så det kan
kun blive endnu mere positivt ifremtiden.
Tidligerc var Hjortvad å forsynet med et antal styrt, som holdt vandet tilbage til
en vis grænse. Disse styrt er blevet iernet indenfor de seneste 10 år og
erstattet af stenstryg. Dvs. snæblen fik mulighed fof at vandre direkte op i
Hjortvad å.
Aen har i dag ingen gpærringer i hovedløbet og s€r i direkte fobindelse med
Ribe Vesterå og dermed havel, når slusen er åben. Dgtte er i sig selv en
fornem ting , at have et vandløb, hvor der er fd opgang for vandrefisk.
l\4en det betyder også, at Hjortvad å faktisk er tidevandspåvlrket, til en vls
gtænse.
Ergo indretter man Eit fiskeri efter vandføringen. Krafrig nedbør får
vandstanden til at stige i vandløbet, men når slusgn ved havet åbner, falder
niveauet lynhurtigt igen. Dvs. man skalvære på mærkerne, hvis man vil have
dgliden store og gode opgang, derforegår iåen.
Aen er fysisk krævendg mht. fiskeri: Terrænet er ujævnt, der ersmåskrænter,
meget varie.ende bevoksning - nogle steder slet ingen, en hel del
grødepartier, udhængende græs og siv, smal og relativ dyb afhængig af
vandstand . Kort sagt det kræver sin mand at tærdes langs Hjortvad å.
Samtidigt betyder ovennævnte også, at dyrelivet i vandet har dgtigt gode
forhold. Der findes masser af skjulesteder for fiskene, som dog er meget sky
pga. den tiltider rct lave vandstand.
Vandløbet hår opgang af havørreder, laks og snæbel, hvoraf de
sidstnævnte dog €r fredede. Desuden huser vandløbet er fin bestand
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stallinger, bækørreder, geddei, å1, skrubber samt diverse tredsfisk Så der er
bred mulighed for forskelligartet fangst..
Alle former for fiskeri kan praktisercs i Hjortvad å. Hvad angår ffuefiskeri bør
man nok koncentrere sig om strækningerne med god strøm, samt de
tidspunkter hvor der ef en god vandføring. Da erchancerne størst.
Mht. lokaliteter er det vanskeligt at fremhæve noget specielt.
Fisk de dybe steder i huller og strømrender- Men ellers kan fremhæves
strækningerne op - og nedskøms Kalvslund Bro. Omkring Vester Enge Bro
samt strækningerne fra omkring Ribe Nørremark til ud forbi den lille
modelfweplads.
Men det bedste er at finde sine egne steder, da vandløbet €endrer sig fra årtil
år samt uaflrrudt. Som før skrevet så er vandstanden af stor vigtighed, så
hold øje med denne.
Ellers er der kun at sige god fornøjelse samt KNÆK & BRÆK.
RibeSportsfiskerforening BørgeRiis

Sidste år stoppede to af foreningens mangeårige kontrollører.
I den anledning er der blevet uddannet to nye fiskerikontrolløref i
Ribe Sportsfiskerforening. Det drejer sig om Finn Kruse Jensen
og Niels Black, som i forveien er kendte ånsigter i foreningen. De
har deltaget i avlsarbejdet, og er desuden aktive sportsfiskere.
Vi vil gerne ønske dem tillykke med uddannelsen og byde dem
velkommen som konlrolløref i foreningen.

Bestyrelsen



Vi har erfaret, at vor gamle fiskeven Harald B. Sørensen,
Tjæreborg, er afgået ved døden den 26. juli 2005.
Harald var en utrolig rar og venlig person, som var vellidt af alle i
foreningen . Mange hyggelige stunder med en snak om mangt
og meget er det blevet til, når vi mødtes ude ved åen eller ved
foreningens arangementer. Vivil savne hans venlige gemyt.
Æret v6ere hans minde.

Bestyrelsen

Af Tom Donbæk og Finn Uldahl

Samarbejdsudvalget for Ribe A systemet - som er et samarbejde meL
lem Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening, Vojens Sportsfisker-
forening, Konsortiet Nørreå. Ribe Sportsfiskerforening og Gelså
Sammenslutnlngen af 1976 besluttede i 2001 at restaurere Ribe A
Systemel med dei formål at skabe bedre miljøvitkår tor fiskene i
systemet og demed for de foreningor, der har fiskeret sammesteds.

B,qggrund
Undersøgelser af fiskebestandene i Ribe A systemet har vist, at det
står dårligt til. Grunden er de dårlige fFiske forhold i vandløbene, som
skyldes reguleringer og hårdhændei vedligghotdelse i gennem mange
årtier. For al kompemere for de dårlige forhold, har lystfiskete
foretaget udsætninger af ørreder og laks, men uden at det har givet
anledning til stabile og store fiskebestande. Vi er derfor kommet frem
til, at det eneqte, der i længden vil kunne hjælpe de skrantende
vandløb og dereg dyreliv, €r forbedringer af levestederne.
Vi har derlor - efrer et grundigt forarbejde - i samarbejde med 6
kommuner, 2 amter, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Skov og
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Naturstyrelsen under Miliøministeriet og Danma*s Sportsf iskerforlcund
lavet en handlingsplan.

Handlingsplanen
Hensbten er al genskabe optimale fysiske forhold til glæde fot
bestandene ef laksefisk og andre dyr, der lever i og omkring
vandløbene. Kort fofiaft går ptojektet ud på at genskabe variationen i
vandløbene ved at udlægge sten på størrelse med håndbolde, at
genskabe gydeområder for laks, stalling og ørred ved udlægning af
gydegrus og skjulesten samt at skabe fri passag€ tjl de øvre
strækninger af vandløbene. Disse øvre dele er af yderste vigiighed, da
det er i disse områder en stor del af alle øreder klækkes og opholder
sig, indtil de på et senere tidspunkt vandrer mod sløne vanddybder
længere nede af åen eller mod havet.

Nyhedsaspekt
Restaureringen af de 146 km vandløb i 45 forskellige tilløb i Ribe A-
systemet er sandsynligvis et af historiens største naturgenopretnings
pojekter i Danmarki det er uden tvivl det største restaureringsprojekt,
hvor lystfiskere står bag.

Vi har beregnet, at der skal bruges 4.226 m3 støne sten, 15.849 m3
gydegrus og 3271 maskintimer. Oveni skal lægges de mange timer,
som vi lystfiskere skal investero i udlægning af stenmaterialer med
videre. Genopretningen udførcs primært af foreningernes 3.500
seniormedlemmer, men for at udbrede kendskabet til naturen og sikre
en bedre forctåelse for naturens værdier, vil vi inddrage foreningernes
juniorklubber, indvandrere samt skolebøm fra de lokale skobr i
arbeidet. I de forskellige delproiekter a.bejder alle sammen, på tværs
af alder og etnisk oprindelse.

R€sultater
Når handlingsplgnen er ført ud i livet, så viser beregninger, at vi kan
forvenle en årlig opgang af op imod 25.000 havørreder mod idag
6.000. Det vil i givet fald gøre Ribe A til et af landets bedste - ja måsk;
til et aa Nordeuropas bedste - tiskevande.
Desuden forventer vi, al planen vil få stor positiv effeK på den stærK
truede oprindelige Ribe A taks, der er optaget på WWF'S liste over
truede dyrearter, samt den lige så udrydningstruedE snæbel. Udsigten
til massive forbBdringer i de mindre vandløb har medført, at amteme i
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højere grad retter fokus mod forbedringer af de forhold i hovedløbene,
der påvirker bestandene af laksefisk negativt.
Vi forventer, at de forbedrede vandløb inden for de nærmeste år vil
betyde, at både laks og snæbel overlever og at der ikke længere er
behov for at udsætte øned og laks i Ribe A systemet-
| 2002 gennemførte vi et pilotsroieK i samarbejde med asylansøgere
fra et lokalt Røde Kors Center, Del var en slor succes ior begge parter.
Projektet viste, at praKisk arb€ids i naluren kan medvirke til at skabe
bedre torståelse og støre respekt for hinanden som menneske.
I 2003 er der foretaget møder med de implicerede kommuner og amter
samt landboforeningernes bredejerkonsulent, Skov og Naturstyrelsen
m.fl. for at muliggøre påbegyndelsen af den egentlige restaurering, der
så småt blev sat i gang.
| 2004 er der igen foretaget møder med føm?evnte instanser samt
Miljø-ministeren, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Center for
Vildlaks og Danmarks Fiskeriund8rsøgelser m.fl. og selvfølgelig også
foretaget egentlige restaureringsarbejder.
| 2005 og 2006 foretages de restersnde restaureringsarbejder, når
tilladelser foreligger fra de respektive kommuner. Ja, ja, det er ikke ligB
at gå til, det kræver påvirkning hele tiden og så igen.
Det betyder ydermere, er der er peraoner, der hele tiden brwer tid på
projektet. Hver time, hver dag, hver måned, hvert år.

Inden udgangen af 2006 forv€ntes det at Skov- og Naturstyrelsen
skaber fri passage ved Ribe by samt Fole- og Gelsbrc Dambrug.
Yderligere arbejder Søndårjyllands Amt på nye passageløsninger ved
Gram Elværk og Kastrup Engvandingsanlæg.

Når disse projekter er gennemført er der fri passage for vores
laksetisk, fra havet og op til de østllgste tilløb til Ribe A systemet.

Se i øvrigt: wwwsitecenter.dUribeaasystemeUsidste
nyt.
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Et brag af en sæson tor Erik Erbs
Han er sportstisker til fingerspidseme. Erik Erbs fra Voiens har tisket i
Gels-åen i efierhånden mange år, men denne sæson er den hidtil
bedste nogensinde. Indtil søndag formiddag d. 25. september i år er
det blevet til ikke mindre end 16 havørreder. Nærmest alle fanget på
den samme strækning i Gelsåen. Erik er medlem af Ribe
Sportsfiskeriorening 09 tisker på den såkaldte A-strækning at Gelsåen.
Søndag formiddag slartede flot med den første havøned på 70 cm og
I pund - allerede kl. 11.00 samme søndag var der bud efter næste
havørred - ligeledes på I pund og 70 cm. Det er de to største
havøreder Erik har fanget indtil nu. Det er dog ikke alle 16 havørreder,
der er røget med hjem ifryseren - 10 havørreder er kommet med hjem
på køkkenbordet-

Alle fanget på samme spinner
Erik Erbs sværger til en ganske bestemt spinner når det gælder
havøneder i åen. - Jeg ha[ haft så gode resultater med Rooster Tail-
spinneren, at jeg slet ikke fisker med andet, forlæller den glade
lystfisker. Han har flere gange oplevet at andre lystfiskere har gået
strækningen ved Gelsåen igennem før ham og så har han
efterfølgende fisket samme strækningen igennem med Rooster Tail-
spinneren - og fanget fisken. Med til beretningen hører at den udgave
al Rooster Tail€pinneren, som Edk lisker med, er udgåel af
produktionen for et par år sftlen - han har dog købt alle de resflagre
han kunne få fat iog har, ifølge eget udsagn, spindere nok de næate
par år.

Mvh, Erik Egvad Patersen



Eik Erbs med en af sine flafte havøffeder

l.

't 
",,, :01,!t',

'i'y,:,



Så starter vinteraktiviteterne for alle foreninqens
juniorer:

TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KL.
19.00 PA KALTOFTVEJ NR.2
Vi håber, at rigtig mange vil dukke op Der er masser af
aktiviteter, som vi skal have gang i. M tager en snak om, hvad I
maske EpegiFll kqnne tænke jer . Men mon ikke fluebinding ,
stangbygning, bllnk - og spinderfabrikation står højt på
ønskesedlerne.
Plan over vinteraktiviteterne vil blive udleveret.
Vi glæder os til at se jer.

Juniortedeten

" . .
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I april måned i år var Hjortvad å pludselig kraftigt okkerforur€net fra
Markslelsgrøften og nedstrøms, Ribe Kommune va. i gang med
oprensning ! Der blev rettet henvendelse til kommunen både mundtligt
og skriftligl, hvilket resulterede i et møde mellem kommunen, Ribe Amt
samt Skov - og Naturstyrelsen. Ribe Sportsfiskerforening blev
odenteret om, at man ville følge fothoHene nøie samt evl udarb€jde
forslag til sandfang / okkerfældningsbassin , for at undgå iorureningen.

Så vidt så godt. Vi tulgte situationen , og forholdene i vandløbet
normaliserede sig.

I begyndelsen af September måned var den helt gal igen. En aften
opdagede vi, at åen var fuldstændig rødbrun af okker ! Når vi siger
rødbrun , så mener vi. at den var mere rød end brun. Det så forfær-
dellgt ud I Man var atter gået igang med at rense op i grøfrerne, der
atvander de gamle moseområdsr. Dvs. Markskelsgrøfren, Fortegrøffen
samt Sorsiggrøfren. Alarmcentralen blev straks kontakbt, hvilket
resulterede i, at der dukkede brandbil, beredskabsvogn med
mandskab sart en medarbgjdar fra Ribe Aml op. Man kunng
konstatere, at kilden til forureningen ( opgrevning af grøfieme med
gråvemaskins ) var standset ( ja - for det var nemlig blevet fyråften ) .
DagEn efler fortsatte forureningen , - og den var rigtig slem !
Vi kontaktede skriftligt vandløbsmyndigheden , Ribe Amt, m€d kopl til
Ribe Kommune, Skov - og Naturstyrelsen samt Danmerks
Sportsfbkerforbu nd ( DSF ).
DSF havde været orienteret , siden ssgen startede, og fulgl sag€n fra
eidelinien.
Forurening€n fonsate , da man fortsatte med at rens€ op , og si&t på
ugen gik vi til dagspressen med p.oblemstillingen. Sagen ver stort
opslået om søndagen, og mandag morgen blev vi kortaktet Ef Ribe
Kommune, som forespurgte om M kunne deltage i et beltgt(lelsæ-
møde semme då9. Grøfterne og opren8ningerne samt Hjortvgd å's
vedligeholdelse blev således streks bssigtiget, da vi havde kontgktot
pr6$en I
Man mentg lkke, at man gjorde noget ulovligt, da man jo blot fulgte
regulativerne I
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Del havde vi godt nok en hell anden mening om , men atuentede
svaret fra Ribe Amt samt mødereferatet fra Ribe Kommune.
Vi modtog, meget hurt(?t, ovennævnte og var absolut ikke tilftedse !
Det resulterede i, at vi satte Forbundet på sagen. Forbundet reagerede
promte og stillede skriftligt krav til Ribe Amt om, at forureningen straks
blev bragt til ophør .

Der står sagen nu, og vi er faKisk ikke i tvivl om, at der bliver
udarbejdet varige løsninger, der eliminerer de okkerproblemer. der
belaster Hjortvad å.
Det mangler også barel I og med at vandløbet er klassificeret som EU
habitatsområde for snæbel, laks m.v. og samtidigt højt målsat , da kan
man bare ikke fortsætte års forurening og lade som ingenting . Vi skal
noK lege vagthund !

Samtifligl fokuserer vi meget på selve vedligeholdelsesproceduren i
både HjQftved å samt andre vandløb . Man er åben for dialoo. oo det
har.vi l"sinde at udnytte . Vi har futd forståetse for, at et vanåiødskal
vedligeholdes, når der er behov herfor, men vi mener blot, al dete ofte
sker all for hårdhændet og detvist ukritisk .
Den. procedure vil vi gerne have ændret , og gerne til manuel
vedligeholdelse, hvor dette er muligt.

Sagen er ikke afsluttet, og ovenstående skal opfattes som orienterino
til toreningens medtemmer . Mange har io reågeret på netop denrå
sag.
Fortsæltelse følger.
Fomanden



I foreningens love står der: kontingent skal berares serresf t.
februar.
Bestyrelsen har besluttet, al fremover skal denne bestem-
melse overholdes.
Det betyder, at hvis ikke du enten har betalt 1. februar eller har
aftiaft indtif 3 ugels udsættelse med kassereren, så får du en
plads bagerst på B-listen, og det betyder 2 - 3 år som B-
medlem + 400,- kr. når du igen kan blive A-medlem.
Hvis du ligger på sygehus eller går med et brækket Pen/arm, så
finder vi en løsning, men det er dig der skal gørc oFt Wsom
på dit evenluelle problem.

Hvis du vil have udsættelse med betaling!
Hvis du vil udmeldes!

Kontakt kasserer Holger Sørensen tlt. 7542'1730 eller formqnd
Børge Riis tlf 75421759
Bestyrelsen
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Hans Jørgen Brodersen med sin flotte havørred.
6.8 kg og 79 cm. Fanget i Hjortvad A 5/8 sen afren.

Så er broen igen sikker at færdes på. Vandet havde gnavet så kraftigt
af den sydlige brink, at nedgangen var særdelea usikker, Endvidere
hang denne kun I det ene beslag. Nu er broen igen sikker, idet der er
etableret helt ny nedgang på sydsiden. Vi syntes, at dette blev så
vellykket, at det nok ender med, at resten af broen beklædes med
samme type gangbræddef. | øvrlgt er det et spørgsmål, om ikke vi
skulle fortsætte stilen - på resten af vore broer. Dvs. kraftigere
gangbrædder.
Der er ingen grund til at disse.skal-renoveres og udskiftes hvert tredje
år.
Tak for en hel dags arbejde til Egon og Henrik samt stor hjælp fra
Gehard-

Formanden
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Råmarineret laks
Til 4 personer skal du bruge:

Godt 5O0 gram laksefilet uden ben og skind
Saftafl-2l imefrugter
Grovmalet krydderpeber
3 - 5 forårsløg
Ca. 10 spsk. 10% græsk yoghud
4 tsk. Olivenolie
Finhakket æbenod
'1 agurk
Sait

Sådan gørdu:
Skær de haM optøede laksefilet€r i pæne tynde skiver.
Pres saft af lime ud i en tallerken, og læg skiverne i- Det ser flot ud at anrette
på hver sln tallerken.
Drys med krydderpeber og ent. &!! salt
Pres resteo at limen på.
Finhak det hvide af fodrsløgene og drys det på.
Lad det sH i køleskabet en god halv time

Rø.yoghurt med olivenolie og smag til med peberrod, sålt og krydderpeber.
Skær agurk og resten afforårsløgene ismå tern og rør det iCremen
Pynt med tomater, agurkeskiver og hvad du selv synes er pænt og smager
goor.
Server med flutes eller godt franskbrød.
Velbekomme'
Holger



Som omtalt i sidste blad så havde den danske stat fået tilsagn fra EU om støtte
til naturgenopretning i Danmark. Der var tale om et meget ston beløb, hvoraf
ca. 60 mill. skulle anveides i dc vestverdte vandløb , til bl.a. ophjælpning af
snæbel og laksefiskene .
Pongene er nu fiigivet og vi vent€a spændt på , hvomår de mange og store
projekter starter op . Meget €I allerede påbe$/ndt , bl.a. i Varde å systemet.
Her i vort å system vil der ogsi sl€ ling og sage. . Fiskenes frie opgang sikres
, forholdene i vandløbene vil blive forbedrct ved flere og større stryg, specielt
snæbelens og laksens overlevelse bliver sikrct s.mt meget andet.
Kort og godt - der vil blive fokrseret pi rigtig meget naturgenopretning.
Sammen med de tiltag der ållerede er i gang , s)mcs jeg , at det " lysner i øst "
. Vi glæderos !!! !

Formønden

Men det er 60 år siden. Grejet b€stod af en lang, tynd afbarket ahorntræ, hvo.
der var bundet en godt 2 meter murer€nor i spidsen. Så en korkprop fra mors
køkken, en møtrik fra fars værksted og så minsanten en "Esbjergkrog'. som vi
kaldte gotkroge dengang, yd€rst på snoren.
Om vi fangede fisk? Jo da - endda ret mange, men det var ikke tit, de var
over 35 cm. 09 det var næsbn altid regnbue.-
l\4en man bliver ældre - køber noget bedre??? grej, og hvad så?
Knuder:
Så længe snøren var en murersnor, og fiskeno under 35 cm, var knuder ikke
noget problem, men jeg kom til at fiske iVarde å, og mærkeligt nok, så sprang
min snøre, hvis jeg fi k el støne hug, 09 s..... også.
Så en dag traf jeg en lystfisker, der forklarede mig nødvendigheden af gode
Knuoer,
Det hjalp.
Husk det, nåf du lærer børn og bø.nebøm at fiske.
Holger
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Så holdervi atter en arbejdsdag, hvor alle er velkomne til at komme og
give en hånd med lidt praKisk arbejde. Som altid så er der mange ting
, der skal ordnes.
Vi skal have alt vort materiel ind fra vore pladser, der skal saves og
flækkes brænde, den sidste del af pouls Bro skal renoveres saml
laves mange andre småting-
Med andre ord, så kan vi godt bruge et par ekstra hænder.
Ud over det arbejdsmæssige så hygger vi os samtidigt. Dvs. der er
stor mulighed for at lære andre medlemmer at kende .

hygge. Tilmelding kan ske til tormanden senest den 3. november.

Bestyrelsen

Vi mødes på K2 kl. 8.30, hvor der er varm katfe og rundstykker.
ppgaverne deles ud, og kl. ca. 9.00 går vi igang. Kt. ca. 12.30 giver
lorenrngen noget at spise , hvorefter det arbeidsmæssiqe afsluttes_ oo
kl. ca. 15.00 slutter vi af med katfe e er hvad han kunnå tænke sig . -
Det ville være dejligt, hvis man ville titmelde sig, da ptantægniÅ af
dagen , på den måde bliver mere optimal. Det eidog ikke noglt kiav,
oa vr er gtaoe tor at se afle, som skulle have lyst til lidt arbejdsmæssigt



Scl. Hans aften 2005 medbragte et af vore medlemmer, Jørgen
Jørgenseo, Esbjerg, en rigtig dejlig kage, som vi har fået opskriften på.
Vi binger hermed opskriften, hvis nogen skulle have lyst til noget
lækkert :

Ingredienser: 250 gr. smør
250 gr. sukker
3æg
250 9r. hvedemel
1-2tsk. bagepulver
Revet skal af 2 appelsiner.
2 sp.sk. sukker
50 gr. hakkede hasselnødder
:Saft af 2 appelsiner
Saft af 1 cikon
100 9r. sukker

Pynt

Glasur

Fremgangsmåde : Rør smør og sukker blødt og
pisk . æggen9 i, et ad gangen. Hvedemel, bagepulver, revel
appelsinskal blandes og hældes i . Sukat, pommeranl og korian der
kan evt. blandes i. Dejen røres sammen
Smør.€n springform eller beklæd med bagepapir og drys bunden med
de hakkede hasselnødder blandet med 2 6p.sk. sukker.
Kom.dejen iformen og bag den i min. 50 min. ved175 gr. C.
Mærk efter.med en strikkepind eller lign. om kagen er bagt.
Enng appetstn- og citronsaft samt sukker i kog til det er blevet en tynd
sirup .
Vend kagen ud af springformen og hæld siruppen
fordelt over den endnu varme kage .

Lad kagen afkøle . VELBEKOMME.

Tak for opskriften Jørgen.
22



Lørdag d.
8/10 2005

Juniortur til Hiorivad/Flads/Gels å.
Mødetid: 8:00
Sted; Kaltoflvej 2 (Klubhuset )
Afslutning: 16:00 på Kaltoftvej 2.
Tilmelding: Ingen.
Bem.: Ved samling kl. 8:00 finder vi ud af om vi fisker i A
el. B-vand og hvilken å vi evt. kører til.
Kig på vejret og klæd dig på herefter.

Lørdag d.
29t10 2005

Juniortur i Gelsåen.
Mødetid; 8:00
Sted: Kaltoflvej2 ( Klubhuset )
Afslutning: 16:00 på Kaltoftvej 2.
Tilmelding: Ingen.
Bem.:Så afslutter vi de udendørsaktiviteter i åen for
2005, og selvfølgelig med en tur i celsåen.
Mød op og lad os få en sidete hyggelig fisketur sammen,
inden vinterhalvåret kommer.

Lø.dag d,
12t11 2005

iJuniorlur tll Haderslev Fiord.
Mødetid: 8:00
St€d: McDonald Haderslev
Afslutning: 16:00 McDonald Haderslev
Tifmelding: Carsten Tlf .i 40204167
Bem. HUSK VARMT TøJ, mad og drikkevarer.
Det er på denne tur nødvendigt, at du er iklædt et par
waders for, at kunne fiske effektivt. Har du ikke nogle,
kan du ringe til os, vi har nogle få til udlån.

Vlnter
2005/2006

Nærmere info vedr. Opstart af junioraftener følger
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Vi havde ikke fået nedbør af betydning i en længere periode , men på
trods af dette besluitede jeg mig til, at afprøve Hiortvads huller
opstrøms det okkerbelastede område.
Måske stod der fisk, som kunne lokkes med en lækker spinder ?
Vejret var rei skyet. Det så ud som om, det ville begynde at regne, -
det håbede ieg ,selv om ieg ikke troede på del, og samtidig't var det
lunt efter årstiden, Jeg var svag optimist men samlidig også realistisk
indstillei, da jeg jo godt vidste et Hjortvad å, uden nogen nedbør, var
meget vanskelig.
Men okay ,- vandløbet skulle have en chance.
Fiskeriet gik i gang, - der skete intet- Absolut intet. Gang på gang stod
ieg 09 sa pa spinderen, som slrøg hen over bunden de laveste steder.
Hvad går man og tænker på , mens man fisker ? Alt og alligevel intet, -
tankerne flyver nærmest løbsk. Man nyder bare at være derude .
Mens jeg står ved et rigtigt dybt hul, strejfer tanken mig : " Det kunne
være fedt, at stå og se, at en fisk tog spinderen '.
I dette splitsekund hyder en svag solstdle gennem skytæppet og
rammer vandet. Jeg ser pludselig kun de mange og storc pletteq der
jager min spinder I Havørred I Ubevidst slækkerjeg indspindingen, og i
€t nu tager fisk€n spinderen og v€nder . En ren Svend Saaby vonding
(billedligt talt).
Jeg ser fiskens dybe bredside og er klar over , at der er tale om en stor
fisk.
I næste øjeuik går den i luflen, ca. s/. meter over vatdet. Jeg har den
på ca. 2,5 meter line, den lander på siden med et ordentligt ptask og
springer øjeblikkelig atter engang. lgen lander den på siden med et
kæmpeplask, og væk er den I
En rigtig fiot tisk, storplettet og med hvid bug. Skønsmæssigt ca. 4 - 5
Kg.
Alt gik io mega hurtigt, så jeg tænkte bagefrer, om del måske kunne
have været 9n drøm ?
Men nej ,- de tå sekunders spænding havde næsten tået mine h€Bnder
til et sitre. Det var ikke en drøm. Det var en drøm, som på maglsk vis
var gået i opfyldalse .
Jeg fik ikke fisken. Det skulle jeg måske heller ikke, men jeg fik to
billeder på nethinden, og det er billedet af, hvor tisken tager spinderen
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og vender i vandet , samt billedet af fisken i springetover vandet inden
den slipper taget i spinderen .Disse billeder er der ingen, som kan tage
fra mig I
Hvilken oplevelse ! Det var ikke en drøm , men føltes nærmest som
en magisk oplevelse I
Så er det , at jeg takker de højere magter for, at jeg valgte at være
s'ortsfisker ! 

Formanden

, , ),1,
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Man tagq:
2 sider af hksrharøned tibamrnen ca. 300 gråm pr. person
1 stk o€t Danish Bl!e. den lrekantede eller lignende (en du ka'li')
3 - 5 skiver røget laks
Salt og krydde|br
Masser af grønlsager
Tag et stort, aflangt, ildiast fad, drys lidt med salt og krydderi og læg den ene
lakseside i med skindet nedad. Pil alle de ben du kan se ud- Brug evt. en
tang.
Husk lidt salt og krydderi.
Læg et tyndt lag ost (en du ka' ll') ovenpå, Iæg så de tynde røgede
lakoeskiver på, og så til sidst den anden lakseside med skindet opad.
Kom lidt vand (måske hvidvin)ved.
Lav en blanding af de grønt6ager du bedst ka'li', poner, gulsrøddsr,
sommerløg, rødløg, karbf,er m.m. skær det he'e ismå stykker og læg det
.!ndt om fisken og kom det i en forvsrmgt ovn i ca. en god halv time ved ca.
175 grader (va,mluftovn) liJt mere i alm. ovn.
Hlsk krydderie. i den mængd€ € det omiang du ka' li'
Det smager super godt, og så Er der det v€d det, at det man levner er til et
gærdgles \ælsmæende stykke ftanskbrød dågen efier,
Velbekomme!
PS:
En variantl
Undlad æt og røg€t laks, og iag tisken som den er med ben og hoved. (pænt
fengjort). Brug samme blanding af grønt8ager, Det smaggr !€egtq! lige så
goot.

Holger
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ArEagerne lil at vi tisker er mange, men her er 6n af dem, der er til at
forstå.
For ca. 20 år siden camperede vi ved Jels 8ø. Det var midt i
industriferien, og der var mange tiskere på campingpladsen. Mellem
dem var en ca- 50 årig overlæge fra et hospital et sted midt i Ruhr-
distriKet i Tyskland.
Han startede tidligt hver morgen med at rigge noget til, som jeg ikke
har set, hvetken tør eller senere. Det var noget med en prop, en krog
og noget bly, og så et eller andet lokkemad, Det hele blev seilet godt
100 meter ud på søen, og så havde han det hele ienden af en snøre,
som var fobundet med en stang og hjul inde Få bredden, hvor han
stod og fiskede med endnu en stang.
Han var der er hel uge, og jeg fik af og til en snak med ham. Han
fangede vel ca. 20 tisk - måske lidt tlere, men ikke noget stort, men 6n
ting var helt sikkert, HAN NøD DET.
Jeg undrede mig, for det var jo ikke den store oplevelse han fik ud af
del - syntes jeg.
2 måneder senere skulle jeg til Sydtyskland med tog, hvitkot var en flot
tur. Viskulle hjem om søndagen, og vi havde valgt et hjemturen skulle
gå gennem Ruhr-distriktet.
Plds€lig forstod ieg den tyske ll6ker, for selv om det var søndag
eftermiddag, så ver luften forfærdelig, og hvordan havde den så ikke
været om fredagen, hvor fabrikkerne lukksde for weekenden????
De fleste af o8 vill6 få det af h...... til, hvis vi skulle oDhotde 06 bare ån
uge i hans by, mens han må have følt det, som om han var kommet i
himlen, når han opholdt sig ved Jels Sø.
Holgel

I
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Ja , du læste rigtigt !
Foreningen er blevet tildelt en legatportion på k. 2.400,- fra
Kjøbenhavns Plantageselskab, som ejer ejendommen Kaltoftvej nr. 2.
Legatportionen skulle ses som en påskønnelse for det store arbejde,
der er udført af foreningen på ejendommen.
Denne påskønnelse var vi utroligt glade for. Det er dejligt, at der bliver
lagt mærke til det arbejde, der udføres . Kaltoftvej nr. 2 fremstår , i dag
, rigtig indbydende i skønne naturomgivelser ikke langt fra foreningens
fiskevand .
Det er utroligt dejligt for Ribe Sporlsfiskerforening , at kunne råde over
dette lejemål i en pragtfuld natur tæt ved foreningens vande. Det er vi
som sagt rigtigt glade for, og så er det ekstra dejligt med et
skulderklap , for det arbejde vi udfører .
Det vil vi endnu engang gerne lakke fol 

Bestvrersen

Onsdag den 2. november kl. 19.00, på Kaltoftvej 2 starter vi vinterakti-
viteterne igen.
Aktiviteterne foregår, så godt som, hver onsdag indtil sidst i marts.
Første onsdag udleveres aktivitetsplan for vinteren til alles orientering.
AIle er velkomne , uanset om man binder fluer , fortæller gode
historier, drikker en masse katfe eller ej. Vi har det rigtigt hyggeligt i
nogle i øvrigt dejlige omgivelser.
Derfor mød op og hyg dig et par timer, mød nogle herlige gutter , bind
nogle flotte fluer, eller hvad du ellers skulle have lyst til . Der stilles
ingen krav om specielle aKiviteter, ud over hvad vi selv planlægger.
Ønsker man at binde nogle specielle fluer , da vil der være rig
mulighed for vejledning, hvis dette er påkrævet.
Vi glaeder os til at se rigtig mange. 'Flueklubben"
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Atter en dejlig tegning fra andreas's hånd
Tak for det store arbejde du udfører med blyant og
tuschpen.
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Jeg plejer at se forskellige hjemmesider, om der skulle være sket
noget nyt. Blandl andet kan jeg godt iide forbundets hjemmeside. Jeg
har altid syntes, at den var seriøs og oplysende. Men at rubrikken
PULTEKAMMERET, ind imellem , udvikler sig til at være hylende
morom, - det regnede jeg ikke med. Historien er følgende :
En person sætier et digitalt kamera til salg i "Pultekammeret'. Sagen
udvikler sig med prisniveauer og hvilke udtryk man kan tillade sig at
bruge. Da jeg var på siden. stod sagen således, at der var tilbudt en
trailer til at køre en kurnmefryser hjem på l!l!!
Del er da del, man kan kalde udvikling i en sag........
Så check "Pultekammeret' på Forbundets hjemmeside, hvis I vil have
en chance fof al få et billigt grin.
Jeg fik i hvert t i l fælde et.......
BøRGE
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Du kan stadig købe foreningens caps 09 logoer ved
foreningens formand.
Pris: Caps 75,- kr - Logo 30,- kr + 5,- kr til porto
Send evt. pengene og spat giroporto
Børge

at ringe-/skrive til

I sidste blad efterlyste vi E - mail adresser fm medlemmeme . Dette skyldtes,
at der var mange pmktiske fordele forbundet ved , at foreninged var i
besiddelsc afdisse.
tslandt andet har vi opr€ttet en NYHEDSTJENESTE, hvilket har det formål at
hrnne orientcre / erind.e om foreståendc arrangementer samt ori€ntero oln nye
tiltag m.v.
P.t. har vi modtaget ca.35 mail ådresser I
Vi vil g€me modtage endnu flere ! Så scnd din mail adresse til :

briisri be@stofanet.dk
På forhånd tak.

Formanden

{{(
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Ribe Sportstrskerforening
Bøgeaue 33
6760 Ribe

Retumetes ved
Va.ig adresseændring @--

PP ***

99373
HENzuK C.AXELSEN
FASANVEJ 20
6760 RIBE

Tiltider føler vi os som skraldemænd! Foreningens skraldemænd!
Det kan ikke være rigtigt, at hver gang vi er ved åen, så har vi en pose
affald med hjem. Affald, som vi har samlet op under vore broer eller
fundet på vore pa*eringspladser. Tomme øldåse( gl. fiskeline eller
andet papiraffald. Nu er det ikke sådan, al vi mener, at alt kommer fra
sportsfiskere, - men noget 9ørl
Kære medlemmer, - gør det til en vane at tage affeld med hiem. Både
ieres eget, men geme også andres, som ikke fatter meningen med at
forurene naturen. I hjælper os, Jeg selv samt naturen, og sidst men
ikke mindst må det på et eller andet tidspunkt gå op for disse miljøsvin,
at det de gør ikke er velset.
Som jeg skrev før kommor alt affald ikke fra sporlsfiskere. Ser I nogen,
som smider affald, så reag€rl Meddel et dete er uacceptebel og ikke
tolereres i foreningens vande, og for øvrigt heller ikke andr€
steder.Skulle du i den forblndolse støde på probtemer, kontakt da
beslyrelsen, så tager vi os af sågen.
Vi har en utrolig d€jlig natur vgd vore fiskevande. Lad 08 ifæ esskab
værne om denne, specielt indenfor ggn€ rækker, men sandelig også i
da bredere brugerkredse af vor natur semt vore vandsystemer.
Lad os sætte noget igang. Vi har så travlt med forurening, tilsanding,
lavt iltindhold og meget andet, at vi glemmer det mest basate, nemlig
at rydde op efrer os selv.
Huskdet! Formanden


