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Velkommen til sæsonen 2006
også i år er d€t mig en rigtig stor glæde at k]Ine bydejer alle velkollllnen til en ny
sæson i Ribe Sportsfisk€rfor€ning. V€lkonsten gælder gadle som nye medlellrmer,
unge som ældr€ samt vo.e lodsejere.
Efter er lang og kold vinter er fowetrtningemejo storc. Mtuke ikke bare for at
koune ud og forsøge at fange den fisk, Inar har drømt om i vinterem løb, mer også
for at konme ud og prøve mget ryt glej eller prøve nogle selvbundne fluer.
Forvetrtningem€ er meg€t bland€de.
Pelso igt glæderjeg mig faldisk mest til at komme ud med stmgetr i det spirende
grøme forår, hvor temperaturen har hævet sig til en 5 - 8 grad€r, og en svag vanrc
be$/nder at brede sig. Jeg synes ikl(e, at der findes nogel mer€ lækkert. Det shlle då
lige være tideq hvor duften fta liøm og ltyld svever i landsl€bel
Men bortset frå forveftningeDs glæde så har det vEr€t en ret så travl pqiode fi'a
sæsonafslutningen i oktober og indtil nu. Der har hvet uge været afholdt Flueklub
samt Junio*lub på K2- Frenoødet, sp€cielt i FlueHubbe4 hat vælet rigiig flot.
cem€nsnidigt har der væIet l0 mand hver onsdag. For os f.a bestyrels€n er d€t €n
glæde at arrang€re nog€t, når så matrge bakker op om det. Der ligger €t meget stort
sociaft aspekt i disse klubaftener. Medlemmem€ bindes sarnmon, og alle har
pludselig, elier sådan en vinterperiode, et socialt netværk. Som en eller and€n engang
sagde: You will newer walk alone ! Sådar er det efteÅårtrden også i Ribe
Sporrsfiskerforening- Der vil altid r.ære en du kender. Nu må ovenståede il*e folstå6
på der måde, at man ikte kar å lov til at fisk€ alene og i fted, hvis det er det man
ønsker. Absolut ikt€.
Vor egen samt flere an&€ geneaalfolstunling€r er vel oversd€de. Vorc pladser, med
alt hvad sig dertil hører, vil stå klar til hemier€n. Alt i n)rcnove.et udgave. Noget er
v; nåske ikk€ blev€t helt fædige me4 men vær sikker på åt der arbejdes på dette.
Der er utrolig mange opgaver at tage sig afselv i en vinterperiode.
Når I, i dette blad, læser Fangstnpporten for 2005 vil I se, ar der er faqet mere erd
460 havffreder-
Det er rigtigt godt, n år nan husker at def i 2004 blev fang€t onkring 340 stl- !
Nosle vil uvilkåLrligt spørg€ hvorfor derne fiemeang ? Jeg tror, at årsagen skal findes
i marye ting.
En kombhation afden forlængede håvøredfredning, r€staurering afmindre vandløb,
vandstarden, en b€sndend€ mindre hårdhændet vedligeholdels€spolitik i vore
våndløb osv. Men under alle omstsendigh€d€r dejlig læsning.
Jeg har også de bedste forhiit ninger til den kommende sæson. J€g tror og håb€r, at
den vil blive lig€ så sod son 2005.
Derfor viijeg også ønskejer alle nasser afKNÆK & BRÆK i sæsonen 2006.

Formanden



Referat af Ribe Sportsfi skerforenings ordinære
generalforsamlinglll2 - 06 i Ribe Mark

Forsamlingshus

Dagsordel eller lovene:
I . Fremlægg€lsc og vedtåg€lse rf forretnirysord€n.
2. Valg åf dirigert
3. Form.ndens beretni4.
4. Kassorerensbcretning.
5. hdkomne forsllg.
6. Vrlg .f bstyrds€sn€dlcrm.r og supple.iler:

På v.ts er:
Beslyretsesmedl€mBørgeRiis (Modtåg€rg€nvtlg)
Bdlyrelsesmedlem Hugo l{ensen (Modtågcr ikke geDvllg)
liuppl€rnt Mads ørnbjerg (Modtåger g€trvslg
3.suppl€|ntHerlufllolmJematr (Modtagorg€nvslg)

7. Eventuelt
(Herunder udd€ling af poksler)

Velkomsa til g.|rcrrlforsrdirg ved Fortrnd Bmge Riis- It€ bo.agt dc
medlemner lr.s Jlppe og H.rdd B. Soreorcn blev miileL
Ad.l :
Forretningsorden€n v€dtå ges.
Ad.2i
Advokat (hus Busk vælg€s son dirlgent pl bertyrelseB ånbcfrling.
Formaliå g€nnemgået ved Klaus Bwk

Ad.3:
Formlndsberetning€D blev gcnnenglot vd Børge Riis, (S€ Fblertb€trrgtriqer
23. årgrtrg trr,l 2{X|6)- Dcr var cok€lt b.nrdmingeroglprgtnll hvor!ftcr
ber€hingctr blev godkendt
Junio*lubbcN b€r€tnitrg blcv frenhgl ,fJuniodeder C.rsaar Xruse J€oscn

C€nncmgåct ved kåsser€r Holger Sørtnren.
RegNkåb€t blev modtag€t med khpsrlver.
Ad.5:
Ing€n itrdkomne forslåg.
Ad.6:
Bdtyr€lsesmcdlem Bølge Riis genvælgcr til bestyr€lsen.
1. suppl€roa Mrd3 ø.nbjery, Ribe valg6 på b€*tyrelseN ånbcfrling til



3. suppteånt Hertuf Hdm Jensc& Ritt6 vælges på b€st)'rclsens adbefåling til 2.
suPple8nt
Hetrnirg Jensen, Løgumkloster, nyyælges som 3.suppleåtrt €fter anb€faling frå

NNæretrde 2. suppl€ant Carsten Kr||s€ J€nsen rykker h€rmed op som 1.
suppl€ånL

Herelt€r bl€v der tåget afsked med forening€ns træstformand Hrgo Hånsen' soln
ønsked€ åa udtræde af bestyrelsen af helbr€dsmæssige årsågcr. Fornanden
tåkkede lor veludffft årbejde og overrakte en god llåske ftr forc ngen
Ad.7:
"Etik ved vore vande". Børge Riis getrnemgår debatpunkl€t:
"Besryrelsetr får jæv igt henvendelse fra medl€mmer, om ko likter, åf den en€
eller ånden årg ved åe& n€llem lystfisk€rc- Derfor er vi nødt fil åt tage fåt om
problemet, hvilket vi gff ved at drøIte problctrlatiLl(en her på
getreralforsåmlingen.'
"Der fiindes et sæt ukrevn€ regler, som bla. siger, åt mån skål opfor€ sis
ordentligt ov€r for sine m€dlisk€re uånset vålg af trsk€m€todc. D€r opfordrcs til
god Xone og henslrtag€n til åndr€. Hvis d€r b€ås f€jl, bør mn forltare og
ir€tt€sætte på etr ord€ndig måd€. Desuden er nan forpligtet til ar b€hatrdle
råturen ord€nuigt Der har værct €n t€trd€Its til m€get afTald på vore plådser

Kommetrtar fm stleft
"Jeg har været medlem i et år og vil g€rtre sig€ tak for god modtagels€ lra
medfiskere, jeg h8r mødt ved åen Mht "trtik ved vore vand€"! mrn skal
b€håndl€ andre, som matr sclv vil bchåndl€*'
Komm€ntar fra saletr:
'J€g har oplevet åt blive overfuset afandre m€dlenm€r, pga. for tæt afstånd.
Der vår 5 - 6lystfakere på et kort stykk€. I øvrigt n€trer jeg ikke, at det €r
k nofolk dcr snider afiald ved Fplådsen."
Kommetrtar frå såI€n:
"D€t er etr uskrev r€gel åt være bevæg€lig når man fisk€r."
Kommetrhr fm sal€n:
'A-stykket kån brer€ et større fuketryk ctrd t€ks. lljortvåd å, men der skål være
plåds til å[e.'
Konm€ntår frå såIen:
'Når forholdene forbedres ved Cetsbro dåmbrug, or vi ud€ over probl€n€t Ined
mange medlemmer konc€ntreret på A - stykk€L
Kommetrlår frå sålen:
"Det€raltid d€ såmme folk, som går ved "Automåt€n". Der eråndet vånd, Inrn
kunn€ gå ved, så andre kunne komm€ til.'
Konklussioo : Enieh€d orq at man t elandler atrd.e, som mar s€lv øNker at blive
behandlet. Matr fører en god og ktunmeratlig tone og viser hensyn.
"Ribe Vesterå' ved Børg€ Riis:



Mhtn re V.3i.rt scr besly'tk r irycr Lirdrirg i cr firltiltt f.[.s kj.ill,
hvor lbr€ forenlnger frr I aFtemct cr hvolverct Rtbe V€st€rl er gåmm€lt
foreningsvand, og vi er interess€rct i at leje. økonomi€n skål dog kunn€ hænge
sanmer for fortning€tr . Så et lE€nål aftænger rf pri.ser|. Gcrt Mildr€lsctr hrr
$.l}et mcd Sotrderjyst Sportstrskerforcdrg, sor cr irterc$.Ede. gvrd vil
RSF"S m€dleEmer? Evåd er fold rgeD tit et evt lcjcmil?
KoEmentar fia salen:
"Det dr€j€r sig on økonoml ro fler€ der er med d€6 biuig€re.'
Kommentar Fa sål€n:
"Jeg mener i&L. vi sLd leJ. for cnhvcr Drfu'
Kofimredar fta salen:
"Der €r fordele for juniorer fr! Ribe m€d mere ffskevård, og der 6r i perioder
otng€ fsh God ide rt sansrbeid8 on st leje Ribc Vesterå s.mmeD med rtrdrc
foreninger.
BøIgc Riis:

'Jeg er uenig arg. juniorer, da der€r måss€r åf frit fiskevånd omkring Ribe.
Problemet er blot, at ikke r€t mrtrge Jutrlorer bIug€r d€tt€ i r!tg. Mån serjo
rldrig nog€r ved åernc-
Kommentar fra salen:
'Hvåd m€d d€n spæff€ndc ret?"
Børge Riis:
"Der h ikl(€ været grmfisk€ri i V6tcråen, nÅr sarnglisk€riet båI værct udhjet
Gcrt Mi*kcl6€D hår den spærr€trd€ rct Hån lhker desrd ål m(d ruse."
Ccrt Mikkelsed:
"Jeg forhindler med Skov og Nåturstyr€lsen om opkøb åf rettlgbedcr, og RSF er
informerel om dctte."
Kommentar fra salen:
'J€ forvontcr at b€sqæb€n for RSitr sørg€r for at udvid€ lislcmulighedefre.
Mtn kunne derfor frenlægge det på ctr cktråordinær g€nerrlforsrmling:
Børge Riis:
"Jeg er enig, m€n vi tåger debåtten her i dag for.t høre Jerca In€ning.,
KomoEntr. fa sålen:
'Hvåd er Skov og Nrturstyrc*€rs role i dct hcr?'
Be'rge Riis:
"Vi fowenter, at Skov og Neturslyrebcn opkøber den spærrerde ret. Den
forhrndling vil vi ikk€ sd i vejen for. Vi vil af fl€d den sperr.nd€ rct Vi ørsk€r
ct vandkb Dod fuHstærdl8 fri opg.r&'
KortuDentar fra salen:
"Vi må ikke få ct økonomlrk problem, men vente på sfklårirg efopkøb. Det skal
til åfst€mddg, så mstr ikke påduttes økonomisk stlgniry."
C€r! }fftkels€o:

'Jeg 'trskcr 
rr leje t RSF, hvis RSn mlkcr d€t Jcg hrr ikte forsr$ rr hjc det

ud til andre foreninger. Jeg hår konlakl til SønderjyskSporhfiskerforening, der
efvent€r RSFS beslutning.



Børge Riis:
"Fitr ide m€d rfltcEnlng,"
Kommetrtar fta scl€n:
'D€t er .vært med ctr rfttemnin& dir vi ikLe kender rkono[i€dj'
Bege Riis:
"vi vil fo6.ga rt fl et b..bb pl pld. M.r vt vil gcrre hrve ol litrgc.D.g o|!
hv{d I vil rccepter. i kontitrgenbtigoi[g ved et ev. Iejemåt"
"Er I pr.rL til €n konthg€trtstigning på Lek!. kr. 250,- årligt? Jeg vil geme s€
en hånlsopræhing på d€tte."
Konldussion : Ca. 70 iBod samt 5 for. B€sttrels€n arbejder videre mod et lejemåI, der
er økonomisk fo$varligt for foreningen og som tilgodeser m€dlsD$omes ønske mhi
Dris.
PokåloEre&kels€r ved Datr Zo€ga Nielsa[ :
Str6te bvrrrcd: IIår.i Jrrgu B.odqreL
stsrst€ bskørrod: Borg€ Rii$
StrBte g€alde HerlufHol[ J€nsc[
Størstc gedde (iurlor): Mårtin ArdeEen.
Næststørst€ g€ddc (rudor): Rrsmus Axeken.
cårtftr Mathlsens mindepokrl blev ikke uddclt i år, ds der ikkc var modtaget
itr&tillitrger til prlsen, ligeson bestyreketr heller ikke håvde aktuelle emner.
ASlutninC:
DnigentKhls Busk t tkede g.ncrdfor1tadlhgcn for sod ro 08 ordoo ssnt for cn
i øvrigt god totre.
Fdrtratrd Bage Riis add(cde Xhus Buel for hr[3 yilighcd lil .t bestrlde
dirig€rlpoctdr, Edvideæ ltrd.s ctr ||k til a||c n€dhjælpcrc, rdL||ncr,
bestyrEls. mJ,
Il€refter alholdter det trrdition€llc amerlkrnske tott€ri hvorefter der blev
sed€ret gule ærter,

Refer€nt Mads ømbjerg.

e



I)en spærrende ret i Ribe Vesterå.......
Min velkomst til sæsonen 2005, i FiskeRlBEtragtduger n,2/2005, rar
uforb€drelig optimistish og som jeg gav udtryk for delrgang - også realistisk.
Mange har inåske ikke h€lt troet på det, - men her et år efter, står vi med det
første store resultat : @
fierpet !l

I 1992 indgik Rib€ Sportsfiskerforening et lejerrål omking Ribe Vestenå med
det grundlæggende mål, at fil sloppet fiskeriet mod spærrende redskaber efler
b.avørreder og låks. Sigt€t var belt klart at fi flerc fisk op i å systemet . Focus
blev hlrrtigt reftet dlod selve stångfiskeriet, man glemte faklisk def
gundlæggendo i selve affalen. Euforien i for€ninger var eaonq da fiskere
valfartedo til Ribe Vesteni, Danmarks nye Mørum, for at fange de
eftertragtede havørcder og laks. Økonomien bestod prøven de første år, og alt
var fryd og gammeo. Meo ak- der kan ikke være fest hver dag.
Her blev det også dagfigdag. Økonomien kradsrdg og ingen var interosseret i
at støtte op om det pIojekt, der var sat i gång. Kontrakten blev nyfoftandlet,
for at forcning€n kufine klare sig men dagkortsalget var faldendo og
rnedlemsflugten be$mdt, Den var vansk€lig at stoppe.
Et gammelt ordsprog siger, at nåLr *rybbcn €r tom, bides hesGne. Dette vat
også tilfrDldet i forcningen i do år.
'Nye boller kom på suppen" og med et gercralfo$arolingsmandat på 86 % i
ryggen, opsågde den nye bestyrelse lej€målet iRibe Vesterå i år 2000, med
udløb ultimo 2001.
Kampen for at fr stabilisgret foreningen fortsatte. Karnpen mod den
spærrende ret va. absolut ikke glemt, men foftsafte nu blot med erl and€n
strategi.

Retfærdigvis skal det sigos, at ejer€n åfdei spøEnde ret ikke har dr€vet
fiskeri med spærrende redskaber siden 1991, hvor lejeaftåten blev indgået,
men &usleD otrl at genoptage dette fiskeri har hele tiden hængt i luften.

Nu står vi h€r i marts måned 2006 med esultaternc. En ståbil forenins såmt et
å system. hvor det kun er formalileter. der manglcr før den sprærrørde-ret i
Ribe Vesterå, er ikke eksisteænde.
Det er starten til det unikke å system, hvor der helsker fri opgang for alle
fiskearter. V€jene op til S/depladseme vil snart være fuld farbar€ under allc



forhold. vel - der er stadig et stykke vej, men hvem tror ikle pL ar vi når
målet ?
Jeg vil slutte med at ønske et stort tillykke til allc fisk samt nåturelskere af
enhver art. En stor sejr er lundet. Jeg vil også ønske tillyk*e til de direkt€
implicercde part€r. Vejen lrr vær€t lang og sej- Til tider har den syntes
uendelig lar& men omstændighedcme gjorde, at gudlaget for eIr eDdelig
aftålo kom på plads. Det sidste arbejde med pen og stempler falder bestemt
også på plads.
Og så st-år vi med resullatet : INGEN SPÆRRENDE RET I RIBE VESTERÅ.

Derfor (nåske lidt på forskud) :

TILLYKKE, TILLYKKE, TILLYKKE.

Formanden

Ny fiskemulighed i Flads å.....
Ribe Sportsfiskerforening har indgået aftale med Sønderjysk
Sportsfiskerforening om fælles fiskeri på suekningen ta 3. fenne
nedshøms Fole Dambrug til S-svinget på nordsidetr i fhds å
Så her må alle medlemmer fiske. indtil andet bliver m€ddelt

Nyhedsmails....
Efterhånden har vi omloing 60 tilmeldte til RSF'S Nyhedsmail. Det er
rimeligt pæDt, men vi kan sagteDs være endnu fler€. Jeg tot, at det blot
er et qrørgsmål om at fii taget sig sammen til at 6 meddelt E - mail
adressen til foreningen. Derefter kører detjo autonatisk med nyhedet
ind på skærmen. DU KAN NÅ DET ENDNU. send en rnail til
foreningen eller formanden, og du er tilsluttet ordningan.
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Gennemsnit havørreder

Havørreder i måned

Flads å

Gels å
Hjoftyad å
Ribe å
Sammenal.

I alt

Havøraeder
Flads å
Gel6 å
Hjortvad å
Rlbe å
Sammensl.
Gånnomanit

cm ks kond

58.8 3.04 't.46
58,5 2,67 1,27
59,5 3,13 1,35

55.2 2.54 1.43

6t,3 3,25 I,U
58,4 2.73 1.37

Konditonstål eftgr Fulton6 formel:
(vægt I gram x 100) / langde3
Gennemsnit 1.37

okt i elt
2 2 I 5 8 3 3 24
1 t8 59 106 75 17 39 348
2 1 5 4 15 2 t0 39
1 o 11 o I 2 5 42
I 1 1 1 7 14

10 27 77 124 107 58 64 87

u



Premieresamling
Lørdag den 1. april2006
Så går vi til deo igen. 5 måneders pause er ov€rstået, og alr gå{ den riglige vej-
Dågene bliver længere og lysere, og snart beg)mder tempeiaturen (heldigvis)
at stige, således at det igen bliver en nydels€ at færdes i natulen ved vore
vandløb.

Atter i år Inarkerer vi sæsonstartetr med en prcmiercsamling hvor hyggen som
sædvanligt er i bøjsædet.
Prcmiercsamlinger foregår, som den plejer på Krltoftvei nr. 2 . kL 11.00. på
selve dagen den I . april. P.emierefiskeriet kan være, og er som oftest, r€t
hårdt og hektisk. D€rfor byder Ribe Sportsfiskerforening igen i år på varm
kaffe samt rundstykker, som en kærkommen pause i fiskeriet. Samtidigt vil
der være mulighed for at købe øl og vånd. En ting or sikkert, og det er, at
hyggeligt samvær vil der være masser af.
Utrolige og mindre utrolige fisk€histo er vil fyge som vinterens snebyger,
lige indtil at der er en, som kommer og fiemviser en n'4anget blank havøned.
Moralen år et skub i opadgående rehing og åen trækker igen. Såda{ er d€t,
og sådan skal der værc.
Så fanger du en god fisk, så kom og vis den frem.
Men husk : N€dfålds[åvørreder, gedder samt stellinger er fredede, mens
laksen og snæblen er totålfredede. Disse fisk skal øjeblikteligt skånsomt
senudsætbes-

Vi glæder os til at se dig / jer.

Besq,relsen



NYT SIDEN SIDST......

NY STRUKTUR r Som en naturlig konsekvens afkommunalrefomlen
blev det på forbundets kongres den 11. - 12. marts 2006 besluttet at
nedlægge de ruværende regioner med virkdng fra 1 . januar 2007. Det
decentrale miljøarbejde vil fterrtover blive varetaget afet netværk
beståend€ afet antal miljøkoordinatorer i tæt samarbejde med de lokale
forcninger og forbundet.

ULOWIGT GARNI'ISKERI : Forbundet har overrakt
Fødevareministeren ca 7.000 underskifter mod ulovligt garnfiskeri.
Samtidigt har man, fia fort'undets side, giort klart, at man ikke kan
bakte op bag et ønske om at diskutere erl e1t. fisketegnsfinansiering af
fiskedkontollen. Dette skal finansieres af det offendise os ikke via
brugerbetaling.

HOLD øJE MED DØDE FUGLE : Fødevarestyrelsen har udsendt en
appel til lystfiskere, som færdes i natuieo, om at holde øje med døde og
syge vilde fugle. Baggrunden herfor er naturligvis bekløring for, at
fugleinfluenzaen er kommet til Darrmark. Finder man unormalt nange
døde og syge fugle, skal man straks konlakte sin fødevareregion. Man
skal ikke selv opsamle og indsende disse. Dette skal overlades til
fødevareregionen.

FOLE DAMBRUG : Dambruget, beliggende i Flads å, er under
ændring til et såkaldt modeldambrug. Dvs. at dambruget fiemover ikke
tager vand fra åen, men i stedet anvender vand fi'a boring. Dette vand
renses og recirkulercs. Samtidigt skabes der fti opgang for
vandrefiskene, ved at åen forlægges i et sydligt forløb forbi dambruget.
En dejlig positiv handling, som vi byder velkommen.

HJEMMESIDEN : Det sidste nye på foreningens hjemmeside er
BILLEDGALLERIER Her kan man se billedrækker afnatur eller fra
RSF'S ar:rangementer, blot ved at klikke på "musen". Smart!
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Sct. Hansaften den 23. juni

Traditione{ tto afirclder Rtue Sportsfiskorforening også i år Sct. ItuNaften på
Kattoftvej 2.
Dette sker de 23-jmikl. 19.3O hvor der vil være mulighed for at købe ø1,
sodavfid samt rist€de pølser med diverse tilbebør.
Vi plejer at have det rigtigt hyggeligt i de dejlige omgivelser ved Gels åen, og
foryentningeme til en superaften er ikke mindre i år. Gode og sjove
fiskehistorier afbrudt af fædrelandssaogo bører me-d til traditionen-
Stemningetr plejer at være helt i top, og vi håber også på musikalske indslag i
af.

Foreningens Sct. Hansaftene. er efterhånden blevet noget helt specielt.
Dellågerantallet er dgtigt pænt, og det næro samvær og hyggen, i den smukke
nåtut gør, at flere og flere finder vej ud til os.
Men --vi har altid plads til flere. D€rfof kom og hyg jer. Tag familie, venner
og bekerdte med. Bliver vejret dfuligt, da flytter vi bare ind i laden og hygger
videre, - intet |?tr statrdse vor Sct lfunsaffeo-
Samtidigt plejer d€r ar være kaffe og blødt brø4 det håber vi også pa i år !
Så $mset vejret - så holder vi Sct. Hans - med eller uden trål-
Alle er velkomrre - store mm små - fremmede som kendte.
Vi hygger os bare. Så pla æg ScL Hansaft€n allorcdo nu !
Aft€o€ns program er som følger ;

ca, 19.30 Velkomst - salg af pølser, øl og vand
Grillbål for børn tætrder (Gratis pølser og

snobrødsdej)
ca. 21.00 Sct Hanibålet tændes og heksen seDdes til Bloksbjerg
ca.21.15 Båltale y. formand€n
cå. 21.30 Midsommerviser syngeg

Herefter hyggeligt ramvær.

MØD OP _
VI GLIDDER OS TIL AT SE JER

t4
Bestyrelsen



Fiskekonkurrence

Ribe Sportsfi skerforenings medlemmer
indbydes hermed til fiskekonkurrence i

foreningens vande fiedag, lørdag og
søndag den 9., 10. og ll.juni 2006.

Tidspunl:t : Fiskekonkurrencen starter ftedag den 9. juni kl. 21.00 og
siutter søndag den I 1. juni kl. 14.00.

Pris og tilmeldirg : Det er gratis at deltage i konkurrencen, der kun er
for medlemmer afRibe Sportsfiskerforening. Der er ingen tilmelding,
- mal gar bare i gang.
Fiskevand : Konl-urrencen foregar i foreningens vande i Hjortvad å,
Flads å (opstrøms Hareby Bro kun på sydsiden) sant på A - s8kket i
Gels, Flads og Ribe å. Bemæd<, at fisk fanget på Gelsåsammenslut-
ningens vand, opshøms Gelsbro, ikke deltåger i konkurrencen.
HUSK - man må kun fiske der, hvor man har fiskekort til i foweien.
Base for konkurrencen : Dene er Kaltoftvej $.2 ( K2 ).
Indvejring : Al indvejning forcgår på K2. Indvejdngen er åben, som
anført i programmet. Fisk kan yderligere indvejes, hvis der er kontrol-
lanter til stede på K2.
Forplejning : Under konkurrencen kan der købes kafe og rundstykker
lørdag og søndag kl. 7.30 - 9.00. Pølser og kartofelsalat såmt
drilil<evarer kan købes under hele arrangemenrer.
Præmieoverrækkelse : Uddeling afpræmier foregår på K2 søndag kl.
ca. 14.15.
Præmier: Der er pokal til stø$te præmierede fisk. Desuden er der
sponsercde grejpræmier til største havøffed, stalling, bækørred og
gedde sant præmie til største juniorångede hsk.
Overnåtning : Under konkurencen er det tilladt at opsætte tette på
teltpladsen i baghaven på K2.
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Der kan hertes vand på K2, ligesom der her kan benyttes toiletfaci
liteter-
Parkering : Under konl-urencen er det tilladt at parkere på græsarealet
vest for laden på K2.
Program for konkurrencen : Se efterfølgende side.

Besg/relsen Mber at se rigtig mange medlemmer og aadre besøgende
disse dag€. Der vil være alle tiders mulighed for en kombination af
socialt samvær, spændende fiskeri samt mass€r afhygge, og forhå-
bentligt f;ir vi nogle flofte fisk at se. Så dv et par dage ud afkaleaderen
og tag ud i naturen, me! husk telt, sovepose og fiskegrej. Andet
behøver du ikke.

vI sEs.

Bestyrelsen

l6



PROGRAM
Fredåg 9.juni

Lørdag I 0. juni

Kl. 21.00-24.00
Søndag I l. juni Kl. 07.30'09.00

Kl. 12.00-14.00
Kl. 14.00
Kl' 14 15

Herefter afslutning og amerikansk lotteri'

Lørdag eftermiddag. '..... '...

Da vi ved, åt fiskeri kåo værc ret så kræv€nalc .€nt isislg har Yi igoo i år

indlag et par aFslapningslimer lørdag offermiddag fia kl 13 - |6 Vi afiolder

nemlie Kieitermaiked på K2, hror du kar komme og sælge eller købe' som

au haitvst tit. .Iøm rvesæl og fiskeskab for alt overflødigt og tag det med på

Krcilermarked. Korrlog gør en god hsodel Duskal ikke tilmelde dig på

forhånd. Du ko-mer bare og finder dig et bord Alt katr sælges og alt kån

købes, lige fra krcge til fiskestænger afenhver ald€r og alt. Nyt ellet gammelt

- d€t er u;derordnet. Kom - og lad os ffl rcgle hyggelige timer ud ofdet'

Hyggeligt samvær og fiskesnak en den eneste garanti vi giver'

Forplejning kan købes |mdef, hole arangem€næt.
Vi ;kder;s til at se og møde rigiigt mange memesker, gamlo som trye

meJlernrner sarnt andre, som bare vil besøge os. Alle er velkomne

Muligheden er også til stede for at nrøde de flesto frå kJarclsen' ogderned

ll eninak med uåqrelsesmedlemmer, sorn man måske endnu iLke tigtigt

kender.

Besfyrelsen
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KI.21.00
KI.23.00-24.00
KI. 07.30-09.00
Kl. 12.00-14.00
Kt. 13.00-16.00

Konkurrcncqgtart
Indvejning
KaiTe og rundstYkaer/indvejning
Forplejning/indvejning
Krejlermart<ed (Køb, satg bYtte)
E\1. an&e aktivitat€r.
Indvejning
Katre/rundstykker/indvejning
Forplej ning/indvejning.
Konkurrence slut.
Pokal- og præmieoverrækkelse

VI SES !!!!!



Foren i ngens fiskehytte
Du kan stadig nå at leje foreningens fiskehytte på Kaltoftvej 2, men
huset er meget optaget så kontakt Dan Zoega i rigtig god tid.
Huset ligger i naturskønne omgivelser bogslaveligt iaft kun et fluekast
fra Gels å og kun et surfkast fra Flads å.
Det er ikke vild luksus, men det er billigt, godt beliggende samt i pæn
stand.
Kort og godt så er det ei godt udgangspunK for en koncenlreret
fiskeweekend eller en dejlig fiskeferie.

Huset indeholder:
1. Spisestue med brændeovn-
2. Opholdsstue med brændeovn.
3. Køkken med komfur, køleskab samt alt nødvendigt.
4. Soveværelse/stue med 3 soveDladser.
5. Toilet med håndvask og bruser saml el-varme.
6. Ent.e med fryser til fangsteme.
7. Værelse på '1. sal med soveplads til 2 personer.
8. Bryggers.
9. Flere sovepladser i stue samt evt. på loft.
10. Madrasser, hovedpuder og dyner.
11. God teltplads og bålplads ibaghaven.
12. Havemøbler,gri l lm.v.

Man medbringer selv daglige fomødenheder samt sengelinned.

Priser for 2006:
1 overnatning k 240,- incl- el. og træ.
2.overnatninger kr. 470,- incl. el. og træ.
3 overnatninger kr. 680,- incl. el. og træ.
4 overnatninger kr. 900,- incl. el. og træ.
5 overnatninger kr, 1.110,- ind. el. og træ.
6-7 ovematninger kr. 1.250,- incl- el. og træ.

Hvis du ønsker at leje huset skal du kontakte Dan Zoega på tlf.
29655238.

l8



KØB- SAI-,G - BYTTE... . . . .

Sælgos :

Sælges :
t945.

Sælges :
forøgede udgave.

Sælges :
1986_

Sælges:
om Ribe åsjÆtemet,

Sælges :

Sælges :

Henv€ndolse til Børge Rjis på tlf. 75 41 07 59 eller E-mail briisribe@
stofanet.dk

Den tuldkomne fiskeraflzåac Walton, årg. 1973.
Paperback i pæn stand uden skader,
Pris excl- porto kr. I 5O-
Jagthå'ndbogen for Danmarts jægere af Ludvig Svendsen, årg.

Indbund€n i pærl stand uden skader. 464 sider.
Pris excl. porto 250,-
Lysdiskerhårdbogen afLudvig Svendsen, årg. 1947. 3.

Indbunden i pæn stand. 395 sider.
Pris excl. porto k 200,-
LJ,sdiskcrens opslagsbog af Willy Sylvester ThomserL årg.

Paperbach som ny, nærmest uåbnet- I30 sider.
Pris €xcl. porto kr. 50,-
By, mffsk og gest nr. 13, årg. 2001. Den med 32 sider historie

Paperbaclq som ny , nænnest uåtmel
Pds excl- porto kr. 60,-
Jagt m€d haglgevær af Aago Weitemeyer, årg. 1969.
Paperback i pæn stand, 77 sider.
Pris excl. porto kf. 25,-
Fiske kogebogen afDLgit Siesby. 192 sider.
Indbunden i pæn stand m, smudsomslag.
pris excl. pofto kr. 75,-
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Juniorprogram for året 2006.

NYT. NYT!!! Alle srrangedenter i 2006 kræyer tilmelding, er der
mindre end 2 tilmeldinger,3 dage inden arrang€Eenaets aftikling,

vil tmngemeltct blive aflyst pr. T|f.
Dette .f hensytr til økotromi og kønel

Lørdrg d.
18Æ 2006

Kvsttur til Haderslev fiord el. Lilleb:elt

Mødetid: E:00
Sted: McDonald l{aderslev
AfslutliDg: 16-00
TilEelding: Carsrten tlf, 40204167

Bem. HUSK VARMT TøJ, mad og dril*evarer.
Det er på deme tur trødveodigt, at du er iklædt et par wadeB
for, at kunne fiske effektivl Ha. du ikke nogle, kan du riDge til
os, vi har nogle få til udlÅn.

Lørdag d.
4 2n06

Premieresamling.

Mddetid: 8:00
Stedr Kahoftvej 2 ( Khibhuset )
Afslutdng: 16:00 på Kaltoftvej 2.
Tilmelding: Carsten Tlf.: 40204167

Bem,: Ved samling kl. 8:00 lmder vi ud afom vi fisker i A el.
B-vand og hvilken å vi evt. kører til,
Kig på vejrct og klæd dig pa herefter.

F.e./son
28/4 -30t4
2005

Weekendonhold nå Kaltoftvei.

Mødetid: 18:00(fredag)
Sted: Kaltoftvej 2 ( Klubhuset )
Afsluatrirg: 16:(n (søndag)
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Tilmelding: Carsten TIf.: 40204167

Program: Fredag: Hyggeligt samvær i huset, samt afteflfiskeri
for de der har lyst.

Lørdag: L.kretur til Varde Å hel€ drgetr.
Sørdag: Morgeoliskori og hyggeligt samvær omkrig

klubhusct.
Og meget mere.......

Dette rrrangemcra Lræver S!g@!!g_4L!9!9"!a9g!9!C9!,
ef he|rsla til forplelntng og ckonomi generelt.

Lørdsg d.
2U52006

Juniortur efter stallinq.

Mødetid: 8:00
Sted: Ikltoftvej 2 ( Klubhuset )
Afslutningi l6:00 på Kaltoltvej 2.
Tilmelditrg: Carsten Tlf.: 40204167

Ved samling afgør vi hvilken å vi kører tit rnen helt silikert (B-
vand)-

Frc/røn
9t6 - tlt6
2006

RSF fiskekonkurrence.

Mødetid: 19:00 fr€dag, 8:00lørdag. 8:00 søndag. E!'t,
ovemåtning på leltpladsen.
Sted: Kaltoftvej 2 ( Klubhuset )
Afslutning: 14:00 Søndag.
Tilmelding: Calsten Tlf.: 4020416?

Lørdag d.
2&42ffi6

Juniortur til Gelsåen.

Mødetid: E:00
Stad: Kaltoftv€j2(Klubhus€t)
Afrlntning: 16:00 Kaltoftvej 2 ( Klubhuset )
Tilmelding: Carsten Tlf.i 40204167

Bem.: Ved såmling kl. 8:00 fioder vi ud afom vi fiske. i A ol.
B-vand oe hvilken å vi e!'t. k4ner til.
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Kig på vejret og klæd dig på herefter-

Lødag d.
r6t9 2006

Juniortur til Koldins A.

Mødetid: E:00
Sted: McDonald Haderslev.
Afslutnitrg: 16:00 McDonald Haderslev.
Tilmelding: Carst€n Tlf-: 40204167

På opfordring laver vi en tur til et andet havørredvan4 end det
vi normalt frsker i.
I år er valget faldet på Kolding Å, som vi begge (Ca.nten og
Per) kender godt og har gode €rfaringer med.

Søndåg d.
29nn 2006

Juniortur til Gelsåen.

M-ødetid: 8:00
Sted: Kåltoftvej 2 ( Klubhuset )
Afslutning: 16:00 Kaltoftvej 2 ( Klubhuset )
Tilmelding: Ca$ten Tll: 402(X167

Bem.: Ved sarnling kl. 8:00 find€r 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.
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L = laks
H : Ilavørred

l, L: Slankerc, mere ien"formet.
H: Mere plump

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

H.. Længere overkæbe-ben, Ilår oftest går den lodrette
linje fra øjets bagrand

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

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

H: Halef metr er mindre indskåret, ofte slet ilke.

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

H: Skællene er mindre. I nævnte skfuække er der 14-19
skæI.

6. L: Gællestavene på første gællebue er 4!19 stavformede
H; Gæll€stavene på første gællebue er sta\,formede i

midterpartiet, men foroven og fomeden på gællebuen
er der nogle, som kun er små knuder

'1. L: På gællelåget er der, hos de blanke fisk, ffi eller ingen
pletter

H: På gæll€låget er der, hos de blalrle fisk, sædvanligvis
{lere sorte pletter.



Mange fiskerc
finder det
svært at kende
forskel på laks
og havørreder.
Måske fordi de
ikke har set så
mange laks ved
se1vs1n,
Men også d€,
der har fanget
mange laks og
havffreder,
kan komme i
tvivl.
Derfor bringer
vi her et
udpluk af
diverse
beskivelser,
som geme
skulle være en
hjælp til at
besternmelse af
laks og
havørreder
Kendetegn
se næste side æs:

Fo6r€lle på låks og hæ.red
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DET FRIE FISKEVAND OMKRING
RIBE.....

En ældgammel forordning giver borgere i Ribe' Hvidding og Frøs
Herr€der ret til at udøve fiskeri i det såkaldte "Frie fiskerand'". Det
drejer sig om følgende strækninger : Fm jembanebroen v. REMA 1000
til omkring varmecentralen i Hjortvad å samt fta Dagmarsbroen i fube
til Seem Kirke, i Ribe Østeå
For ilisse strækninger gælder Ribe Sportsfiskerforenings love og
regler !&tg. Der imod gælder de officielle regler oml<ring
liedningstider og mindstemål samt Fisketegn sehfølgelig stadig.
DERFOR - ser man nogen afde nævnte borgere, som fisker på disse
strækninger, i perioden l. november til l. april, s.å er det faktisk firldt
lovligt. Man må sehfølgelig ikke fange de fisk, der er ftedede, men
geme andre arter, uden at vi dog skal opfordre hertil. Ligeledes er der
på de næ!.nte strækninger ingen rest ktioner mod at anvende leveade
eller død agn.
Grunden til at dette slaives er, at vi ret ofte får meddelelser orn at Iru
fiskes der ulovlig i fredningstiden. Dette er ingenlunde tilfældet !

Forrnanden
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Konditionsfaktoren - hvad er det for en
størrelse ??

Ja - i grunden er det en undedig størrelse, og et utal afmennesker har
forsket og rcgrct på denne gennem årene. Man ønskede at kurme
udregne et tal for, hvor " god " en fisk var. Et tal for fiskeru
emæringstilstand og dens kulilnriske værdi. Dvs. hvor tung den var i
forfiold til deos længde- Altså et øl der udhtkker foftoldet mellem
vægt og længde. Hos laksefisk ændres krcppens form ikke med vægteo,
men vægten stig€r proportionalt med længden i lredje potens.
Formlen kan skives :

k = Væeten ( eram ) x10O
Længde x længde x længde (cm.)

Formlen kaldes Fultons formel eft€r den person, som opfandt den, Den
giv€r et nogenlunde billede affiskens anvendelighed. Ved k = I siger
man, at fisken er anvendelig- Jo højere k er, des mere anvendelig er
fisken. Så kan manjo tage det, som man vil !
Grutrden til, at vi sldver om dette, det er, at vi i ar har regnet lidt på
fangstrapportemes fisk, - bare sådan lidt for sjov. Så kan man jo
anvende det, som man vil ! !

Holger & Børge
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Premierefluer 2006
Også i år har vore dygtige fluebindere været i det kunstneriske og
keative hjøme.
Selv om der er kort tid til premieren, kan man nok lige nå at binde sig
et par eksemplarer.
Tak til vore "binder€" skal lyde fra RSFs besryrelse.

Hardy Rasmussen, Rit'e hå. komponeet dette års premiereflue tit Getså.

Navnr G€lsåfluen nr- 6

Hål€: Guld fasån tippet

xrup: Btå tight brite

Rib: Oval sølv

Hackle: Btå håne

ving€: Blå egemhale

Hoved: Sort bindetråd

J
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Nåvni Hjorwldåfluen nr. 6
Krog: Mustad lalekrog str. 6

H.te Gll kropster fra guldrasan

Rlb: Oval sølv

|(|tp bås!.rt Rødbdtn nossitke
Krop mi.k RrDd kmpsfjer ha gutctfåsån, sm

Xrbp foran: Lys-orange Potar dub, som kradses €

Utdcraing€! Orang€rød Polarræv

Ov.rvlnge! I!ørkebrun Polarræv

FronthacklG: Natur Perlehøne

alndetråd: Sort

Andreas Nietsen, Ribe hår komponeret dette års pr€miereflu€ tit Hjortvåd,l

Erik Danlelsen frå i4unkebo hår komponeret dette års premiereflue tll Fladså.

|lauu Flådsåflu.r n.. 6

Bdi Påtud hert

Kropr ,å embosset sølv 1å rød silkeflos

Ribr Oval sølv

tcogsh.rlde Forreste balvdel clarret hane

Vlngcr Hvid stinkdyr
Ov6rvlng€: Sort sthkdyr iblandet 4 5 strål

Stæg: Rod haæ

Sider! Grøn fluorescer€nde floss

Rysr Påfugl sværd

Se de flotte billeder i farver på toreningens hiemmeside
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Juniorgedder...
En af foreningens dygtige og ihærdige juoiorer Michael Frederiksen har
været på fiskeri i det frie fiskevand omkring fube.
Det resulterede i to flotte gedder på henholdsvis 5,6 og 8,6 kg.
Inponercnde fangst og et stort tillykke skal lyde Aa bestyrelsen.
Fortsat knæk & bræk!

Se de flotte fisk på foreningens hjemmeside

Bliv klar til sæsonen...-.
VæI med til at profilere din forening. t av lidt PR for Ribe
Sportsfiskerforening og forkæl dermed dig selv !

RSI cap med broderi afhavørred ogforeningsnavnnavn kr. 75,-
Broderet lbreningslogo kr. 35,-
Klæb€mærkåt med forenhgslogo kr. 5-
Ved køb afcap eller logo leveres klæbemærkat gmtis-
V€d forsendelse medregncs billigste porto.
Ov€nnævnte kan også købes ved vore arangementer.

( (  (
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Færdsel til vore fnkevande....

Når du skal til og fta åen, så ben}'t de stier, der er ddt Bevæg dig
langs hegn og markskel.
Gå ikkc på tværs af arealerne, og gå aldrig over pløjede eller tilsåede
rnarker. Vis respekt !
Åbnes et hegn, så luk det forsvarligt efter dig igen.
Vis hensyn overfor lodsejerens ejendom
Følges ovenslående, da vil der aldrig opstå problemer.
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ABender:
Ribe Sportsfi skerforening
Bøgealle 33
6760 Ribe

Refumeres ved
varig adresseændring

P P 
DANMARX

nl

Fredningstider og mindstemål

Da der kan være specielle fredninger for de enkelte åer, bør man kontake de
respektive foreninger.
Havørred llll - lR min.40cm.
Bækøntd llll -ll3 min- 30 cm.
Bækørred l/ll - ll3 rnin. 40 cm. (hjorwad å)
Skubbe l5/2- I4l5 min.25,5 cm.
Stalliog 15/3 - l5/5 min.35 cm.
Gedde lJ4 - ll5 min.45 cm.
Sandart ll5 -31/5 min. 50 cm.
Ål i f€rskvand min. 45 cm.
Regnbuer: Ing€n fredning og minrlstemål-
Abor€: lnger fiedniog og mindsternåI.
Snæbel og laks totalliedcl
Genudsætning af fisk skal ske så hensynsfirldt som mulig.
Nedfaldsfisk, snæbel og laks skal genudsæftes omgående, da disse er
totalfredede.


