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DæSonens gang
Nå. I modtagor deffe bla4 så er s&son€n slu! og de sidste fisk er komFet på
land.
Så er d€t vist på tide at s€ tilbage på de forgangne 7 måneder. Hvordan er det
så gåef
Jeg føle\ at frustratioren har været stor i år, blandt mangs medlemmer.
Maske specielt blandt de nyeste af slagser. Det er der måske ilke Doget at
sige til, fc nu havdo lari lige filet l@rt til d€t forjæfiede lard, m€n intet
fanger man ,og ikke r€t meget sor man, Hvad er det for noget?
Lad mig starto med at sigq uden at det skal opfaltes som etr undskyldting for
noget, at moder natur godt lok har opfø.t sig mær*eligt i år!
En kold vinær ldetr r€t meg€t nedbør, et koidt og ligeledes Dedbørefattigt
foråt, d6mæst li& vand omhing Sct- Ituds, så gå. vejr€t dirckte oyer i
tropesommer med 3G35 gr. valme og en yandtcmpeaatur pe onking de 20
gr. C, så får vi noget vand + lidt effersodner, men €ndeligt kom vandet
sarnmer med rigtigt havønsdvejr.
De små nedbørsmængder lidligt pa lrø bevi*ede, at vrndføringeD var lav,
med d€rafkraff.ig grødevækst til følge og følgende mindre tidlig opgang end
vi bår været iant til. fuen lik alle betingels€r : L)rs og varme samt lav
vandstard. Så skal den gro! Dd giordo fiskoriet vanskeligi.
Vannen kom. Hvor blev frsken€ af? De blev selvfølgelig ude i hav€t og
heldigvis for det. For var de ukritisk vmdret op i vandløbeno, da havde de
næpp€ overlevet. En vandtempeiatur på 20 gr., for en fisl! svare. til at vi
menn€sker går rundt nled en l€gemst€mperatur på omking de 38 gr. SA har vi
det ikk€ ret godt, og det ville vorc fisk hell€f, ikkc havo, hvis de var gåa op i
detr vanne.
Men valdet kom, og vaodføringen steg kafligt. Det b€virkede en kraffig og
hutig opgmg af fisk i å-systemet Men når der er van4 så bevæger fiskene
sig hurtigt, og de vil være vanskeligere at finde pga. å-qystemets store
udstrækning I takt med den store vandføring blev mgg€t af g?den nø@st
flået ud afå-sysæmet.
NråLr naturen opføer sig som tilfældet har været i & så er det vigtigt at kende
sin besøgsrid som lystfisker, lwis rnan vil have fisk med hjem til
middagsMet. Sådan er det!
Maoge af for€ningens medlemmer fisker i Norge og Sverige, og så har nran
firld forståelse for, at skal rDsn kuoae fåtrge noget, da skal der være en
ti!&edsstillende vandfu ring.
Det samme er gældend€ for vore egne vatrdløb,
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Vi kan ru engang iftke ændre naturens gan& - heldigvis for det.
Det kan da godt være, at opgang€D, et par år, vil være lidt mindre end
forventet (oåsko er 2006 et sådant tu) pgå- at vi ikke udsætter havørreder
mere, ften lad os så give fiskene den tid der er behov for, for der er ingen
tviyl om, at med den kæmp€indsats der gøes på restauieringsornråde! - da
yil det slå igsrnem.
Men jeg vil ikke bore mere i evertuelle fiustrationer, for på fods af de
naturmæssige finurligh€der, så slntes jeg, at vi har haft en dejlig sæson. De
lystfiskerg som kender dercs vand samt deres b€søgsti4 -ja, de har uden tvivl
også f;iet fisk. Dot er ik'l(€ PUI & TAKE vaid, vi har i foreningen. Der skal
slides for hver en fisk !
Hver gang, vi fra bestyrelsel har været ved åemq så har det resulteret i
hyggeligt samvær og masser af god fiskesnak. Saotidigt bar der værø en god
tote ved vote vande.
D€t vil jeg geme sige jer tak for.
Vintersæsonen står for dører! og vi fia b€sgTelsen håber at sejer til diverse
armnsementer m.v. i vintereN løb

FORMANDEN

JUNIORI(LUBBEN
Ribe Sportsfiskerforenings Junio.klub starter vintersæsonen to$dåg den 9.
tlovember, kl. I 9, på Kaltoftvej 2. Kom og mød åndre juriorfiskere, hør nogle
fede fiskehistorier og lær noget til den kommende sæson-, Der bliver bare
nygget.
Juniorleder er, Iig€som sidste sæson, CarsteD L-ruse Jensen



Flueklubben starter
Så begynder vintersæsonen og dermed alitiviteteme i FLUE-
KLUBBEN. Det foregår hver onsdag på K2 fra k1. 19.00. Der hygges,
sa man tror det er løgn, I år skulle vi geme have rigtig gang i fluebin-
dingen lige fra begl'nderstadiet til de mere avancerede heationer. Vi er
så heldige, at have rigtig dygtige kæfter at trække på idet vi håber, at
bade Aldreas Nielsen og Hardy Rasmussen samt på visse datoe.
Krisrtian Kjær kommer og strør bindingsmæssige guldkom omkdng
sig. Vi glæder os.
Afsæt onsdag aften til fluebinding og hygge, så vamrer vi op i huset og
brygger noget kafle,
Er man nybeg;mder, kan man låne fluestik rn.v., indtil man selv fir
anskafet .
Aktivitetsplao for Flueklubben udleveres første klubaften den 8.
november. Alle er velkomle.

Kontingent 2007
Sig nætuer tiden, hvor det nye girokof dumper ind afbEvsprækken, det sker
omlring Nl,tår, og husk nu lige, at den skal betales senest l. februa4 met
du kan få 14 dages udsættelse, hvis du nger til kassereren
Fangstrapporten erjo bag på. Husk at udfylde den. Alle fisk er intercssaote.
Og så er dorjo det at du skal på posthuset. Ved indbetaling i ban! giro eller
sparckasse, ffr vi ikle din fangstrappoft.

Kasserercrt



HUSK, HUSK, HUSK

N b e Sporsfts k e rfo r e nings o rdinæ re
generalfunamling i Ribe Mørk
Forcømlingshus lørdag den 10. februar
2007.
Husk at forslag, til generalforsamlingen
den 10. februar 2007, skal være formanden
i hænde senest den L december 2006.

_ ,____-:__-:--_=-
- -- -ftæ -

Arbejdsdage / vandpleje-
restaurering / arbejde v. åerne

Vi har altid mange ting, som vi er i gang med, eller som vi skal have
udført. Derfor kan vi altid br4e et par hænder mere. Så har du tid og
Iyst til at deltage, enten ved de anangerede dage eller i det geneElle
arbejde så meddel dette enten til foreningsfomand€n elle! til
fomanden for det pågældende udvalg,
Planlægningen og forplejningen bliver bedre, når vi v€d hvor mange, vi
bliver den dag; hvor et evt- projekt skal foregå
Jo flere vi er til atejdet , des nemmerc ftr vi det giorE og des mere år
vi udført. Alt hyåd vi får udfort er til foredngens og fællcs bedstc !!



Forskellige arrangementer i årets
løb

Siden sæsonstarten har Ribe Sportsfiskerforening alhol& forskellige
4rangemenær. Disse fcløb godt, selv om vi til visse afdøn geme ville
have set flerc medlemmer, De forskellige alrangementer berettes
efterfølgeade :

Premleresamlitrg 1, april
Endeligt måtte vi b€gmd€, og mange af foreringens rnedlemmer var
ude for at lufte både stangen og sig selv. Dette rcsulterede i et
fronmøde på 55 - 60 mand ti.l årets Femi€r€samling på I<2-
Et fomemt fiemmøde, som vi i bestyrelsen var uaoligt glade for, Det
eneste, der manglede var fisk. Vi blev ikke pr€es€nteret for nogfl, men
børte dog om genudsafte fisk Det vigtigsle var også al alle hyggede

"rg.

Fisk€kotrkurr€.cen 9.-11. juni
Dejlige dage på K2, som vi alle, hvert år, ser frem til. Vejr€t var
fomidabelt, og mange havde fundet vej til telFladsen på I(2- Der blw
fisket til den store guldmedalje, og som sædvanligt var foreningens
juniorer ydo$1 aktive. Men - det kneb med fangsteme. k var først, da
formanden tog til åe4 at de. kom havørred på land- Det gav
sehdalgelig ekstra blod på t nden, men lige meget hjalp det. De ville
ikke bide på Iørdagens lrejlermarked va ikke så meget besøgt, soru vi
havde forveDtst, men pokal- og prærnieoverrækkels€n samt det
amedkanske lotteri om søndageo tak mennesker til. Så alt i alt en
dejlig weekend soo vi glædq os til at gentage næste år.
Resultatet afkonkurrencen blev følgende :
Støste havørr€d 2J7 kg.61,5 cn- Børge Riis
Størsæ fisk Børge Riis
StøNte gedde 2,4kg.70 cm. Tommy Aadersen
2. største gedde ll4 kg. 6t cm. Thomøs Andersen
Største j uni016sk Thomas Andersen



Der blev ikke fæget bækøned eller statling,
Slutteligt en stor tak til vore sponsorcr samt til alte fternnrødte.

Sct. HaDs afteo på K2
SoIn sædvaoligt var det store spørgsdrål : Hvordan ville vejret ane sig ?
Der var dog ingen grud til belTmring, for det btev rigtigt flot, således
at vi både kunne opholde os ude i det fri samt i laden.
Ca. 50 - 60 &ernrnødte hyggede sig til bå, båltale og rnidsornrnervise
samt til toneme af Aage Lysen's mundharmonika. Der blev sunset
fædrelandssaoge. spist stegte pølser. spist hjemmeba$ kage og drukket
kafe m.v. Fn smuk Sct. Hans aften på I(2 med bålets varme og toneme
fia Aages instrument er nu noget helt sp€cielt. Tak til alle fremaødte,
tak 1il alle hjælpere samt stor tak til alle ,,kagebageme". Vi ses i 2007.

IluekasteiNtruktion 20. august
En lidt uheldig dag, hvor vor insb:ukør havde glemt arrangementet,
men ved hjælp af flere garvede fluefiskere fia foreningen blev der
instrueret til den sfore guldmedalje. Jeg tror, at åUe fik hvad de kom fot
nemlig at fi læIt noget om fluekasq Iå pudset nogle kast af samt lå ei
par hyggelige timer sarnmgn med andre foreningsmedlernmer.
Arrangementet foregik udendørs på K2 og var tods fiaværet af vor
kære instmktør meget vellykket. Arranggmentet gentages i 2007, men
med instruktø_ rer koblet på. Tak til alle, som llrøfte åem Oenne aag
samt en tak til de, som tnådte til og gav os en lrjælpende hånd.

Geddekolkunencen 2. september
Dagen bød på blæsende, men flot vejr, og mange var ved åeme fra
m. olgenstunden. Det var dog nok de færrestg som jagtede gedder.

^lligelel 
lar.der-pæol besøgt pa K2. selv om det 

"- 
d-.l-r.ri", 

"onlluDne hemvise fisk. Men fangeren over alle denne dåg blev Niels
Michaelsen- som fømt konr med en gedde på 69 cm. - 2. I 7:5 kg. og ca_
I time senere kom med vinderfisken - en not gedde på 70 cm.-_ 2,4
kg. Sidstnævnle- gav ham åets g€ddepokal. Atter a hyggeligl a.Ian_
gem€nt, men i 2007 afholder vi rffe en deciderct Geddekonkurence.
Foreningens Fiskekonkunence dækker også denne afi.



Sæsonafilutning 31. oktober
Ret s€nt fik vi ideen til en sæsonafslumhg hvorfor denne blev
annoncerct via opslag, på hjemmesiden samt på Nyhedsmail. Der kom
omking 17 til en god fiskesnak saml lidl rahygge pa K2. Vejret va
ikke ligeftem med os, så vi tmk inden døre. Men det var igtigt hygge-
ligt, mass€r af ting blev verdt og drcjet og de sirlste hjemme-
sidepræmier blev uddelt. Arangementet gentages i 2007.



Aktivitetsplan
Gælder for alle medlemmer i periodør I . november 2006 tii 3 l oktober
2N7.
Læs fiskeRlBEtragtning€r smt nyhedsmail for €\t ætr&inger samt oye
tiltas.
Alle anangementer vil blive udførligt omtalt i fiskeRlBEtragtninger.

Ilver opsdeg kL 19.00 til 22.00 : Supedryggelige flwbindings - og
klubøftener på Kaltoftvej Z der starier den 8/11 og iniltil deD l3n2
2006. Efter nldår starter vi den 3/l og indtil den l4B 2OO7 -
Julefrokost foregår på K2 den 15. december 2006, mens forå'rs-
afslutningen foregår dcn 16, mart3 2007. Der vil blive udervist i
forskellige former for lluebinding på alle niveauer.
Se endvidere diverse arrargementer i Flreklubben efterfølgende. Atle
er velkomne.

Hver torsdås kl. 19.00 til 21.00 : Juniomftener p.å Kaltoftvej 2 starter
den 9. november 2(X)6. AIl,e er velkomne. Se en&idere INFO rmder
Juniorsider samt i FiskeRlBEtragtnilger.

13. december 2fi)6 kL 19.00 : Filmaften i Flueklubben. Vi lader op til
eo try s,æson.

10, irnuar 2007 kL l9.0O : Undervisning i binding afmoderne rørfluer
i Flueklubben. Instruktør Kristian Kjær m.fl, kolnmer og strør guldkom
omkring sig.

31. irnurr 2aM kL l9.m : Undervisdng i at lave *ydelroveder samt
syokende forfang for små penge, i Flueklubben. Instruktør Kristian
Kjær kommer og underviser.

10. fcbrut 2007 : fuinær generalfonamling i Ribe
Sportsfiskerforening, for medlemmer, i Ribe Ma* Forsanlingshus.
Dagen starter med KR-EJLERMARKED kl. 9.00 - ca- 13.00. Sidst på

l0



lrnidtgea vises et par gode fiskefilm, og
Generalforsamlingen. Dagen sluttgr med
amedkansk lotted samt gule ærter.

kl. 14.00 starfer
pokaloverrækkelse,

Se FiskeRlBEtagbiuge. rrr. 0t / 2007 samt Nyhedsmail.

#i111L209 
: Arbejdsdag i foreniogen. Vi mødes på K2 kI. 8.30 og

sKar nave ordnet mange ting til sæsonstarten. Borde. bænle. skiltel
oroer.samt overgange er nogle a_[ de ting vi skal beskæfuge os med.

i#:.Til%..il:jå 
tor forplejning hele dagen. Vi rorventå d stutre

Tilmeldiog om deltagelse modtages geme pga. forplejning ogplanJægning. Alle er velkomne.

+ig!+109? : Arbejdsdag i foreningen. Vi nrødes på K2 kJ. 8.30.rrenne dag loregår på K2. hvor vi slral kalke, i|ære oq male
!1_enl9g9me. Huser skal jo se indbydende ud ril sæsonen]
I.rlmelding om deltagelse modlages geme pga. forplejning ogplanlægning. Æle er velkomne.

L3p!iLæ02 : sæsorpremiere i Gels å, Flads å, Ribe å samt i Hjortvad

l aorif ?!07 kl. t0.tXf : premieresamling på K_2. Sæsotren er nu starretog.en lille pause i fiskeriet må uære yåersr u.llo_ln"n.-ior.nilnli
byder på-graris. kaffe og varmq rundstykker I ;);;;;;;;;::i:;.
Masser.af socialt samvær med a.ndre møtemrner. ko-m åg tyg-dic ildl
:g-t!n" .-d." 

have fanget en god fisl. må den geme ;r";'6eå' V;glæder os til al sejer igen.
IIUSE - nedfaldshøvøneder, gedder og sløllinger er fredede, menslaks øg snæbel er tatotlredeile.
Disse fisk skal skånsoDt genndsættes.

+::+S+:-iuiu ,00?.: F|SK_EKONKLTRRENCE for RSF medteomer.
lO"#ffili* 

er gratis og starter iiedag anen mea afstutrinj sønAag

l l



Overnatning, i t€lt på K2, er mulig ligesom forplejning kan købes
sammesteds.
Se nærmere omtale i fiskeRlBEtragtnilger m,03 12007.

23. iEEi 2fln kL f93l : ScL Eans aften Få IC- Kom og hyg jer med
strobryd , stegle øser , øl og vand, Sct- Ilans bål samt båltale m.v. Vi
håber, at der er liv i Aages mundharmonika- Denne lyd sarulen med en
fædrelandssang er helt sp€cielt en forhåbentlig lun midsommeraften
ved Gelsåen.
Vi glæder os til at s€ jer. Alle er velkomne, - så planlæg allerede nu.
Se nærmere omtale i fiskeRlBEtragtdnger m. 03 / 2007,

Måi cllcr aoqust 2007 ?? : Fluekasteinstruktior v. instuktør Kdstim
Kjær m.0. Datoen er p.t- lidt usikker, men der b[ver mulighed for at få
formen pudset af. Medlemmeme plejer at være glade for
en sfuan instuktion, hvorfor vi igsn afirolder dette,
Se nærmere i fiskeRlBEtragtninger nr. 03 / 2007 samt NyhedsBail.

31. oktober 20O? kl. 17.0$ : Sæsonafslutning på K2. Som afslutning på
sæsonen er RSF vært ved en øl eller vand samt en kop kaffe, Vi glæder
os til at se dig til lidt hyggeligt samvær.
Se næmere omtale i fiskeRlBEtragtninger, nyhedsmail samt opslag på
foreaingens pladser.

f1r-g[@!2@2 : Sæsonen slutter i Ribe Sportsfiskerforenings vande.

Ålle anangementer vit blile udlerligl omtatt og berettet i
frskeRlBEtagtninger.
Endvidere vil armngementeme bllve omrah i Dthedsmtil .
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Beretninger modtaget til
hjemmesiden

Frr Torbetr Petersen..,.

"Hej ! Lige en lille beretning fra A-srykket hvorjeg fangede en fin
plettet havørcd på ca 2.8 kg, og så lige en opfordring: Kom qu ud af
busken alle jer der fanger fisl hjemmesiden bliver lidt bedre hvis der
kom lidt flerc fisk på f.eks. ved jeg at der skulle være falrget flere fisk
sidste week-€nd. "

Fra Pei Bossen.,..

''Min kone påstår jeg er begge dele. Onsdag nat den 21. juni skulle årets
først rigtige nattur prøves, og formen pudses af inden det går mod
Norge- Det gav en havørr€d på 54 cm og2,3 kg. på en Green Butt lC,
11,00, og en havørred på 70 cm og 4,0 kg kl. t.30 på en blå rørflue-
Skør nat, hvor alt gik op i en højere ørhed, og så sluttede jeg lige af
med et pat timer v€d Haderslev Fjord om morgenen. Fiskeliderlig eller
smaskør - døn selv!

Fra Thorkild Sørersen, Iladenlev...,

"Hej- Har lige vææt et smut i Kbh. Kom hjem lørdag 8, og alerede
søndag aften varjeg ude ved Gelsåen A- stykket. Der var overskyet
derude. Efter 2 timers fiskeri med flue, havde jeg set 4 havøEeder
spdngq og rejst en, Der var specielt dn havøned der sprang i et svin&
bagved en masse grøde. DCn prøvede jeg kl. 22.30 ar smid; fluen til.-Ja
kastet skulle lyli*edes første gang for ellers ville fluen lil fat i grøden. _
Og d€t lykkedes! En bølge skød fiem, og fast fislq god figbt med
spring og en havørred Iå efterfølgende i græsset & cm og 2515 gmm..
Dejligt! !!

RedakitiotreD : Se foto på hjemmesiden,



Fn Erik Erbc..-,

"Efter den 5 mistede havørred d,13.7,06 på min favoritspinner, måtte
jeg gøre et eller ardet. 3 afdem stoæ fisk, 6n endda meget stor, Det
skal dog siges at de alle bed i høj sol og de fleste om forniddagen, tre
af dem på kortline, ca I m€ter iia stangspids. En mepps 5 blev monteret
og dagen efte! kønejeg ud til åen igen, hvorjeg kun nåede at fiske i 10
mill. irden det gav resultat. En lille havøned 57 cm og 2,1 kg
søh{arvet havde taget den store spinner og sad 9å godl koget, at efter
en lille fight løtedejeg fisken ud afvandet for at demonshEre hvem
der bestemte. Indenjeg blev færdig til at sende den mail varjeg ude
ved åen igen d. I 7.07.06 kl 20. I 5 og efter I 0 min. i samme hul fik jeg
bid igen, men denne gangljdtstørre 59 crn2,'l kg brcd over ryggen
men knap så høj. Meget sikker kroget på mepps 5, taget op uden
hjælpemidler. Der er også blevet til to gedder på henloldsvis 60 cm og
25 cm på mepps 5."

RedaktioDen : S€ foto på hjemmesiden.

Fra Michael Jensen Værløse..-

"I dag mandag fiskede jeg på A-stykket ved Kaltoftevej. Nu
moraliseres derjo en del, og vi står alle sarnmen nærmest i kø for at
have de rigtige meninger. Naturen skal gå sin gang der må ikke slås
grøde, åeme skal tilbage i de rette folder, vi fieder de fine laks o.s,v.
Fint nok, Hvad er det så for en moral der ligger til gnmd for, at
eftedade en velnæret gedde på små 70 cm i græsset ved bredden?? Hvis
man har kræfter nok til at hive den op afvande! har man nok også
lcæfter nok til at smide den ud igen. Eller er det måske fordi man
mener at geddeme gør for stort indhug i vorcs laksefisk? Hvis det er
tilfældet kan jeg kun sige: Moml er godt, men dobbeltmoral er dobb€ll
så godt. Pøj... "

Redakllotre[ : Det er fallisk sa rigtigt, som det kan siges, God
lystfiskermoral er itke at smide en fisk i græsset, uansel hvilken art der
er tale om. Gedden hører til i vandløbets økosystem, og fanger man dn
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og ikk€ ønsker den med hjeB da g€nDdsætter Inan på bebøig vis- For
øwigt ef, gedder Eere end glinrende til en gang fiskefrikadeller. -...

Fra Johrnnes Schlutter....

"Tordag den 19. oktober varjeg fra middagstid en tur ø A-stykket.
Efter 2 timers fiskeri havde jeg fanget 2 bavørreder på herholdsvis 54
cm og 1,5 kg - 63 crn og 3,1 k& Resten af dagen gik uden at have
kontakt med fisk. Nu spørger jeg mig selv. Kan det virkelig have sin
rigtighed, at vi kun er nogle fil medlemmer dq fanger fisk. Hvor er
fangstmeldingerDe. Jeg har på 3 korte fiske- tul€ fanget 5 fisk. Kom
dog ud af busken og meldjeres fangst til Dan- Dei er lidt sjovete at se
foreningens hjemmeside, ligesom da også giver blod på tanden for
dem der ikke komer sa tit afsted. I tænker forh&rtlig ikke "at hvis vi
ikke fortæUer, at vi har faoget fisb konmer de. fæne lysffiskere - og så
har vi flere til os selv", Kom nu ud afbusken. Jeg vil geme berctte om
mine, også selv om de er årget på en dejlige oIqI.."

Redaklionel : Du har ret Johannes, Hjemmesiden er foreningens
daglige ansigf ud ad til, og således er tlen også med til at give næste års
medlemstal. Mht. foto henvises til hjernmesiden.

FrN Børge Riir,..

"Jeg skulle tige ei sErut i Hjortvad å sidst på eflemliddagen. Iørdag den
28. oktober. Vejret varjo perfekq småregn/kraftigc byger, lidt vind,
god vandstand og fiskene de er derjo barc! Det kruDe ikke gå galt. D€t
giorde det heller ikke, fo. allerede i aDdet kast var der et par kraftige
rusk i blinkel Skift til Mepps 3, blank blad ,- så måtte der ske noget.
Det gjorde der. Efter lidt "legen" med spind€ren hen over grøde og
gennem et par gode stmmrend€r frldt hugget, Tuogt og kontant. En
dejlig fight i det k aftigt shømvand beglmdte. Først trocde jeg, at der
var tale om eu laks, pga. vildskaben, men nej - det var en havnrred-
Demæst varjeg spændt på om det var en hua eller en han. Det viste sig
al væIe en dgtig flot huDfislc Hurtig vejning i neueg målebåndet på :
6l cE- og 3,0 kg. S.å genldsafie jeg den, forjeg havdejo lået det jeg
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kom efte4 nenrlig selve fighten- På forhånd havde jeg besluttet at
faagede jeg en hrmfsl da blev den genudsat Dette ikke sag/skrevet
for at moralisere, forjeg har fåa mine fisk gennem sæsonen, og jeg ved
aferfaring, at en hrurtrsk foldt med rogn, her sidst i okbober, ikke er den
store lq inafiskg nydelse, Derfor gemdsætning. Selve fomemmelsen
ved a1 genudsætte er superdejlig. Selve figbtel er det primse, og nrår
man så husker at indprente sig nydelser, mens det foregår, - hvad kan
man så forlange mere? Jeg siger i hvert tilfælde tak til "lunfisken", for
en dejlig fight og en dejlig oplevelse."

FRA REDAKTIONEN : Ovenstående er et lille udpluk af
hjemmesidens beretninger. Det ei dejligt, når lystfiskere også gider
latte peDtreD. Forlsæt endeligt med defte. . . .

TABT & FUNDET

Topdel til 3-, 4- eller 5-delt stang fundet ved Stavnager efter
Fiskekonkurencen i jmi 2006.
Henvendelse til fonnanden på tlf. 75 41 07 59.
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En tur gennem Ribe Østerå

Vejæt vax, her den 24. septemb€r 2006, som det havde yæret det meste
af sommercn, uholigt smuLt, - hvis man ikke lige så på det m€d
lystfiskerøjne. Blå skarp himmet, min. 25 gr. C og en svag østlig bris€.
Så til en kanotu fi:a Varming blo til fube, var forholdene perfekte.
Fomået med turen var tvetydig, ner ig det at nyde det gode vejr
(udgn fiskestænger) sant at ft et lille overblit over mængden af ruser
og dercs placednger sarnt registrering af e'!1, dovligheder m.v.
Lad mig sige med det sanme, at det var med positilt sind, vi stod ud af
kanoeq da vi ankom til Ribe.
Godt nok så vi rigtig mange ruser, men de f4 der ikke var lovlige, bar
Fiskerikontrollens mærke !
Konhollen havde været der ganske fi dage forinden. Dst er betryg'
gende at vide, at der trliver holdt kontol. Det, der kan rmdre 6n, er,
hvordan 6n person kan spise alle de fisk, som 3 - 4 stors ruset kao
fange, For som fritids{isker er detjo til "egen mund", man fanger fisk !
Vi registrqede ingen dobbeltsidig bredatlivitet, - så vidt så godt !
Nahmæssigt cr Ribe Østetå rigtig stor. Umiddelbad et skarpt rnarkeret
løb med dybt vaod sam et stot og varieret figle - og insekdiv. Vi så
flotte svarcr, høge og ålke, store døgnfluer og guldsmede samt mass€r
af nindre fisk,
Det som reelt gjorde størst indtryk, var den enorme vandmasse, der er
beliggende umiddelbart opstrøns Ribe by. I det daglige ser vi
Skibbroen og å-systemet ved byen, delvist larvandet og med el
mængde grøde, mgn i Øsieråefl var der vand. Et kæmpemæssigt
vandsystem med dgtig god dybde, minimal med gøde, et stort og
varieret dy€liv samt gode forhold for ophold afdiverse fiskearter inden
opgangen til å systemets gydeplads€r.
A systemgt skal rumme utloligi mange interesser, og hvis alle
overholder diverse love og regler, så er der også plads ti1 det hele. Vi
kan og skal alle være her.
Noget af det mest negative, vi så" var ve.d Varming bro, hvor det afRSF
opsatte bord- og bænkesæt var blevet tolalt smadret ! Det var opsat,
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s{ledes at alle kunne benflre del Et smukt sted hvor mar ku|rre nyd€
en kop medbragt kaffe, sanrt syret afåen der løber forbi-
Men sådan mått€ det åbenbart ikke være !
Men bortset f]la ovennæ\.nte, $å b€stod tuen mest afpositivc oplwelser
dog iblandet lidt "malurt" dr økerne går tilbage til den store mængde
afruser i området

Nicolaj, Henrik & Børge

Læs fi skeRlBEtragtnin ger
Ribe Sponsfiskerforcnings blad fiskeRlBEtagtninger har åktisk 23 år
på bagen" siden føste nulnser s4 dagens lys i 1984. Meget er skrevet
på disse sider i tidens løb, hvor bladet har vaet d€D eneste infomati-
onskilde og kontakt til foreningenr medlemmer.
Men tideme skifrer, - det må vi e*ende, Utoligt meget er skct retrt
udviklingsmæssigt i løb* af fømær.ote årække. I dag er det den
elektoniske verdert der har taget over, hvilket da også gør, at vi i bes-
trelsen b€nytter os afdenne rrulighed.
Bestyrelsen konmwikerer lynhurtigf indbydes i det daglige, og lige så
stille tager vi medlemmeme med. fiskeRlBEtragtninger vil dog stadig
værp fo.sningens vigtigste meddelels€sorgaD, næn vo rye tiftag
I\mIEDSMAIL er blcvet dgtig flot modtaget, Det såmme er tilfældet
med foreningens hjemmeside, der årligt besøges af talrige medlemmer
og andre interesserede.
Men, - lær fistenlBDlrlghinger. Bladet indeholder meg€t nyt og
inspirerende stof og berette. om de mauge ting, der foregår i
foreningen.

Fomanden



Tilmeld dig RSF s
IIYHEDSMAIL

Vil <tu have en lphurtig opdaierbg ai hvad dt'[ *er eller er slceg så
tilneld dig fo{Enhggns }ffi{EDSMAIL. P.L hr omlciog 90
medlemmer bcnyttet sig afdenne mulighed og der uds€ndes 4 - 6
Nyhedsnail om året.
Send din E - mail adresse til formandeq eller webmaster, så er du med
på der 'lynhurtige" linie.

Køb julegaven nu
Kom juletravlhedm i forkøbet, og køb allerede nu gavm til ham eller
heDde. som har næsten alt !
????? Hvad shrlle det så vær€ ?

En RSF cap til b- 75,- samt et vøvet RSF logo til *r. 35,--

Juletilbud : Begge dele + RSF klæb€ntæ*at for k- 100,- excl. porto.
Skytrd dig for det bliver €rr kold vinte., og så e. det godt

med en hm cåp.
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Ny vandplejeudvalgsformand i
Ribe Sportsfiskerforening

For€ningens nuværsnde vandplejeudvalgsformand gemem flere år,
Poul ltubler, flytter til Fyn-
Ny fomand for dette udvalg bliver bestyrelsesmedlem i RSF, Mads
Ønbjery.
Jeg yil benytte lejligheden til at takke Poul for sit store engagernøa
omlning vandplejen, samt for det uftoligt gode samarb€jde vi har haft
gennem alle årene. Besgtelsen ønsker jer Knæk & Bræk på Fyn, poul
bliver i bestgelsen indtil generalforsanlingen, hvor han er på valg i
forvejen.

Formanden

--=-
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Restaurering af Ribe å systemets
gydevandløb

Nogle t or måske, ål arbejdet er gaet i stå men intet er mere forkert. Tingene
tager tru engang bare den ti4 det tage.. Især når der går potitik i diss€ i
forbindelse med kommunesammenlægninger og nedlæggelse af amterne.
Der skal udarb€jdes projekler, og mange parter skal høres og orienteres.
tubejdet i Ribe å systemet foregår i Samarbejdsndvalg€ts .egi, hvor vi har
rdnæmt en miljøkoordinator, som såml€r alle ffidene oll*ring restaurerings-
aftejdet Det er Tom Donbæ\ fra Sønderjysk Sporfsfiskerforenin& som ydei
et kæmpeaibejde på deture front. Endvidere har vi opdelt arbejdet således, ål
Ribe Spoitsfiskedoæring lager sig af det praktiske arbejde i Hjortvad å
systeme! m€ns for€nirgem€ øst på, incl. Gelså,sårnmenslutdngen, står for det
pråktiske restaureringsorbejde i grdevandløbene opstrøms lole - og Gelsbro
Darnbrug, hvor de fleste mindre vandløbjo fmdes.
Som sk.€v€t så for€gå,r dsr igtigt meget ogjeg vil i det følgende forsøge at
tegne et billed€ afdisso aktivitcter-
Men for Ribe Sportsliskerforenings bestyr€lse er der ingen tvivt, -
r€staurering af vore hoved - og rydevaldløb er den direl'1e vej mod et å
system med store, varierede og æproducerende ltestande af bl.a. havø-reder,
laks, snæbler m.v. Kort sagt så er det aå€jde, der foregår et kæmpeløft for
hele å systemels flom og fauna.

Hjortvad å systemet.....
For at få et overblik over de forskellige forhold i å systemets ryde - og
hovedvandløb samt i hvor stor grad disse benyttes rent gydemæssigt, har vi i
Ribe Sportsfiskerforeaing, rent teo.etisk og prakisk, opdelt alle gydwaad-
løbene samt den øvre del afå systemet i mindre stykke..
Disse stykker besigtiges af foreningsmedleinmer et par gange om året, med
reference til Rib€ Sportsfiskerforenings Vandplejeudvalgsformand, til hvem
man indsender Epport, evt. nled billeder, efter hver besigtigelse. På denne
måde forcøger vi at få et samlet ove$lik over, hvor vi skal g.ibe ind rent
restareringsmæssig! tuen samtidig har vi også check på, hvad der sker i de
forskelliqe vandløtr i løbet afåret.
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Ovennævnte er sat i værlg og den 9. gettenb€rlffi,tog vi s* hul på de* r€nt
grakiske :
15 friske medlemmer safit baktor med ftonrlssser begav sig op mrd for
Rødding hyor vi d€noe dag' i Tv@r 4 feriede rødægning og g€nopbyggede
tEi*er såmt ge{opb/ggede bfilk€f v€d et stort vandingssfied- Eodvider€ blov
der, i Rasselbæk, femet fiEmned-€l€o€dter og adre s?ærrende geigtarde
fra vandløbet Dosrden blev der løsDet Srdegros alle seder.
h var en rigtig spætrd€nde da& hvo. d€r blev udført €t solidt stykke a ejde
afde deltagende foeningsmedlemmer. Det viljeg geme her sigejer TAK for,
og såmtidig også en slor TAK til eDlreprcnørfirDået MEltif, reprirg der
stillede tråktor 1il ddighed. Det er dejligt Ined så stor en opbalning. Det
rociale sarffnenhold saDt den godo tone, der herskede omkdng denne
arbejdsdag beryder, at vi ser fortrøstliigefuldt på de koll|mende opgav€r.
Der arbejde. vi udføne. havdo det prirnære må at mindske tpd@dgfuSned gennem vandløbel. så.ledes at tesultaæme af gydningerTleTflorbediei.
Dvs. deciderede kildeindgreb langt opp€ i vandsystemet. Bedre kan det ik*e
blive.

Ilovedløb i Hiortvad å wstcmct...

Skov- og NaturstJrels€tr haa ssrfiræn med Ribe Amt rctop haft et støll€
prj€kt til høriog or ning de tidliger sttd nedshrrns Kalvslund bm. ned-
strøms Vestrer Eoge bro samt opshøms }Iøllet bæk.
Projeld€t går i korthed ud på, at mindske det Duværerde fald ved udlægring af
rydegms samt at forlægge Høllet bæk's udtøb i Hjortvad å til Iæng;re
nedstrøms. Dvs planeme er alle o.e steder, ar udlægge gydegrus på længero
slræLnioger sarnl i Hollel bæk. Der skol ialt udlægges ca. qOO mj *aeirus
s€rDt ca. 35 m3 kampesten.
Resultatel bli\,er. at snæblen får adgang tit det øvre å slsrem, samt a!
grdeforholdene forbedres specielt for havørreder og lakr.
Sammen med Sørde.jyllatrds Amt har Skov - og Natustyrelsetr ligeledes
plal€r orn udlægning af S/dcgrus v6d de tidliger€ *yrt opstøms Kalvsluad
bro, således at de eksister€nd€ fald bliver mindre og rytestrygene derved
længere.
H ff sp@rd€ade projekter, soin vi hils€i m€d tilfredshed og glæder os til at
se udført i Draksis-
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Gels å- sumt Fløds å systemet..,..
Også i disse forgrenede å systemer foregår der utroliSt meget restau-
rsringsaftejde.
Å stræhrirg€r er blevet geDslJmget, ds. er blevet udlagl gidegrus, etablerct
såndfang udlagt skjDlesten, beplantet og meg€t 

')eggt 
dete, Men enalnu er

det långt fra tilstrækkeligt hvorfor Sanrrbejdsudvalgets restaureringsgupp€
med Tom Doobæk i spidsen projekterer og presser på-
Alere h€r i dette eftedr, er der planlagt og projekeret mango llr€ter vandløb,
med udlægning af rydegrus samt etablering af sandfatrg. D6t dr€jer sig olr|
vårdløbene Røjbøl bælq hggård bæb Gabøl bæk, valsbælq Slensbæk og
Brcstrup bæk, samt m,nge tilløb til både min&e bække satit de støre
vaodløb.
Det griber for vidt om sig at gå i detaljer hor i denne afiikel, hvorfor det er
volt håb, at SU's hjemmeside om netop restauedng opdateres tiere end
tilfældet er i dag. På den ene sid€ har vi forståelse for, at der artr€jd€s, men det
er også vigtigt at huske at orientero ud til en bredere kreds.

Å systemets hovedspærringer

Fole l)ambrug er blevet ænd.€t til et såkatdt model&mbru& Det der
mmgler, er lemelse af selve opstemningen ved dambruget samt forlægning
afFlads i til et sydligere forløb forbi det gamle dambrug.
Gelsbro Ilsmbrug : Oobygning af ets. vandindtåg og udløb sålr|t
retableriog åf ca. 400 meter vandløbsstrækning umiddglbart øst for
daobnget. Dog skal hingelseme fo! dambrugets fremtidige vandforEaing
først fasLlægges.. Der er dog €t b€grundet håb om, at nævnte arb€jder
forvenies færdige i foxiret 2007.
&@gj_!EDg : Forhandlingeme pågår. Der er dog ingen tvivt orr, at
furbinerne oedlægges, og der etebler€s €n lasg faunapåssåge på stedet
Kastrup Enwendingsanlæs : Opst€olrhgen åer €r også et stort problem,
hvorfor der arbejdes på lemelæ eller ændring af bestående, således at
opgangen til å systenr€t er sikret.

Resultatet der arb€jdes mod er et fuldstændigt frit å systeft, hvor liskene har
fii opgang til Sideplådseme- Konlurem€ til noget sådart bliver mere og mele
synlige !!



Dambrugenes vøndindtag.....
Efterfølgende bringes for fuldst endighedens skfld.
Dambrugenes tilladels€r til vandindvinding udløb i 2005 ! At dette skulle ske
har vær€t ken& i maoge år, men alligevel kom det som sn overaskelsg at d€t
var nu.
Ribe Amt råede ikke at fomy tilladelseme efte. en kritisk miljøvurdering,
hvorfor ftan i stedst fo.længede de eksisterende tilladelser til udgangen af i
år.
Beslutningm bl€v skarpt kritisqet af Danmarks Sportsfiskeforbund. Amtet
mente, at skulle mar holde sig til regleme, da ville man lukle daobrug på
stribe.
Det kan manjo så forholde sig til, hvordan man vil, men sageme bliver helt
sikkert spændende at følge, - for noget vil der ske.
Hverken dambrugserhvervet eller for den sags slfld amterne kan ikke undgå
samfundets udvikling. Sådan er det nu engang.

Formanden
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KØB ISALG / BYTTE
Vi skal jo holde liv i deme rubrit, hvofor blgende mul igejulegaver sælgps :

BØCER:
SØLVTøJ Je.s Plough HaDsen årg. l9E2 h.200,-
UKSEFEBER ( JPH ),årg. 1988
GEDDE, ABORRE, SANDART ( JPH ) 1981
FISKESAFART ( JPH ) 1989, som try
Lysd. opslagsbog Willy S. Thomsen l9E6 k 50.-
Truldhar€n C-lt{.Poulse. 1960
Dansk Jågttidende 1965/66 , indb.
Darsk Jaettidendo 197273 , hdb.
Lardel båg digem€ , hjcEstahsbog for Tøndei

Amr og by. Åry. 1965
Sælmorgen, Rowena Farre, 1958
Trold€lgen, Mik*jel Fønhus" 1955
Høstdagbog Cunnar Brosewitz, 1965
Eyige vandringer, Georges Blond, m. smudsomslas
og i kassek. (Dj,renes valdringer bl.a. ål og laks)

kr. I50,-
Kr. l . lJ , -
kr. 300,-

kr. 40,-
h. 100,-
k 75,-

kr .75,-
Io. 50,-
kr. 50,-
k. 50,-

kr. 100,-

GR.EJ :
2 hand fluestan& POOL t2, Special SalmoD edition,
14,0 ' kl. l0 / | l. 3{etr. Spril Dy-atdrig brug kr. 900._

Alle bøger er i særdeles god $ard eller ser ud som nye_ De indbundnejag blade indeholder-mange streglegninSer. I s65ld6 ;dgavei indeholder
oesuoen åmr(ea olD tysttiskeri. Bøgeme er rigtige byggebøger til kolde
vmremnetrer lo€n bnendeovnen-
Alle priser er exol. ert, porto. Henvendolse til Børge Riis, Tlf 75 41 07 59eller Email briisribe@stofånet.dk



Nv butik i Ribe

I forårct så en ry fiskegejsbrlik dagens lys i Ribe. Det drejer sig om
RIBD JÅGT & FISKERI, beligg€nde på Indushivej, i Ribe. Butikken
har bl.a- €t stort udvalg i fskeudstyr.
Ribe Spoflsfiskerforcning har indgåei en aftale med iodebaveren om eo
rabatordning til vore medlemmer : Mod fremvisuirg af gddigt
medlemskort til Ribe Sportsfiskcrforedng opnår du
12%" rabat på. 

^lt 
ltukegrej.

Det er bare om, al benltte sig afdenne ordning !

Hj emmesidekonkurrencens vindere

For at få garg i ind|,erettringer til hjemmesideos faagstrapport lav€de vi en
hjernmesi&konlc[rsnce i satttarbejd€ ned Fish & Nature, Ribe. Første
mmeldte havøned blev FeEi€ret med en flaske Dr. Nielsen, hvis viDder€n
var senior, og et gavekort på lr. 100,- hvis der var tale om enjrmior-
Største anmeldte havøriBd hver måned blev prcmieret med et gvekort pA k
100,-. Gavekortene blev sponseret af Fish & Nattre- Blandt alle aooeldt€
fish excl. de Aedede, vil der, til generalforsamlhgen, blive tn*l(et lod om 2
stk. gavekort, hver på kr. 500,-, til Fish & Nahre, skænlet af Ribe
Sportsfiskerforenirg. Følgende vind€.o cr ftodet i løbet af sæsoren :

Apr i lmåned:
Først anmeldte sanf største havøned på 6,65 kg. Thorkild Bech, Vejle
M.j maned :
Største havørr€d på 4,4 kg, Per Boss€r, Rødeko
Junimåned :
Største havørred på 5,75 kg. H€ming Jens€n, I-øgumklo6ter
Julimån€d :
St€r.st€ havffred pi e7 k& Edk Erb6, Vojers
August rDåned :
StøBte havørr€d pi 3,5 kg. Børge Riis, Ribe
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S€ptembermårcd:
Største havørred på 3,3 kg. Poul J. Christeosen, Rød€iso
Oktober måned :
Største havør.ed på 7 kg. Magn€ Rosenblad, Gram

Tillykke til alle vindere, som håi modtågct pr2emien, samt tak tit
Fish & Nature for srmNrbejdet

Mømrmminder
Af P.O.Sten! Erik Madsen

Etr gang i nittenhrmd.ede og firseme b€søgte jeg første g,ang den kendte å
Mørrumsåea i Sverige. Forinden var derjo læst alt muligt om d€ k&mp€1als,
som huserede der, og - selvfølgelig - anltom jeg med masser af optimisme, og
mcd tro på. aljeg nol, skulle lå laks på land.
Vi havde lej€t hus afeD dansk tandlæge, de. også huserede på de kante., og
huser Iå skønt med et tæpp€ af mælkebøfier mellem huset og åen, der fint
kunne ses fra vindueme ned over det let skånende terræn.
Efter en hurtig installering i huset, sl:ulle vijo så straks ned og se på vandet,
og vi blev il*e sloffede, Der gik næppe fem minutter mellem hve. gang vi s,å
vagende eller springeode lats. Og slore var de !
Første dag havde jeg ikke fiskekort ,så tiden gik med ture op og red langs åen,
hvor ilrige fiskere giorde ihærdige forsøg på at narre en laks. Omgivelseme er
pragtfulde, mange steder næmest parHigtrend€, og netop i" Parken" tmfjeg
eD meg€t oprevot rmg mand, sorD netop havde mistet laks nr. tte.! Nu skulle
han op i byen og købe ny og stærkere line, for så
oente han, at nr. fire laks nok skulle biive hængende,
Der var fiskere overalt men der kom næsten ingen laks på land; De fleste
brugle flue, mer der var da ogsa enkelte, der brugte Wotler eller spitd og
blink. Aen er inddelt i zoner - nogen til flue og andrc til spind.
Jeg havde da også begge dele med, men fluefiskeriet er vanskeligt mange
st€der på grund af de matrge flotte træ€r, der næsten overalt kårlser vardløbel
.Så derfor var det et stort trotsk blink' Storlaksen" der kom på og gav mig en
rystende oplevelsa Ovetrfoi en flot lakke havde jeg set etr storlaks komme op
med få minuters mellemnrm. Jeg fandt et hul mellem_
de mangg træe! og tanken om, atjeg ikk€ kurm€ følge med en fisk strejfede
mig men afholdt mig ikke for at prøve.
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Efrer et par ksst, der ik*e traf, lyk*edes så at f;i blinftet til d pasæro lige for
næsen af Iåtsen, og det kunae den ikke stå for, d€n huggGdo med et voldsomt
tæk i lirc og stsng - og så yar der fast fiskl
Detpfter mangp tul€ ft€m og tilbage oven for nakkeo - min taoke var
selvfølgelig - bdre dert ilke går ud over mkker! for så er dø niste! fordijeg
var låst fast mellem tæerne. Men d€n vai skikkelig ,og efter maoge runder
mente jeg, at nu rnåtte jig vist til at hernme og bl,okerede br€mser Men d€t
skullejeg aldrig have gjort '! Laksen kom godt nok tæt på mi& ogjeg nåede at
se, at blid(et sad fint i laks€n i den eng mundvige ,mø så tog fdnde ved
fisken! Den var slet ikke færdig endnu, men begm&e at slå kolbøtter, og
selvom jeg nåede at slå tremsen fia slog det ikke til. Volteme fortsatte n€d
und€r træ€me oedshøIns - og pludselig sa det PUNG Jinen sprang! En
ganske ny 0;40 nm slog ilke til; og dette sam€fl lned oia fejlvurdering åf
laksen€s stø.rels€ var dryld i, at det ik*e blev til lsks d€nne gan& Og så
bes/ndei man _åt tippe på størrelsgn - vå. den på 12 - 15 - eller l8 kg??
Havde da i Norye fået laks på over I 2 kg - rner denne føltes betydelig støre.
,Slukøret daskede jeg mat i sokkerne op til konen der sad i bilen et styl*e
borte, og hun kuDlle nok se på mig at jeg var letterc rystEt og fik så bele
historien, som jeg ikke kom helt over resten afdager:
Det blev også ved denne ene oplevelse ved dette besøg r€nt fiskemæssigt,
m€n de skønne omgivolser og de tnatrge laks vi hele tiden s4, giorde dette
første besøg til ooget særligt- Også i Sverige cr maj en skøn tid, og der var en
bedøvende duft afhæg mæl*ebøtter og meg€t ande! og fuglene sarg i vilder
sky" - bare skønt.
Der gik et p6r åq så besøgte vi igetr Mølrurn; denne gang sernmetr med gode
vemer fra Norgo, Også *a deme lur dejlige minder, men iotet fiskerimæssigt.
Fo. resten €r d€t utroligt fr laks, der komrner på lånd, hods de mange flittige
fiskere-
Rx rre år riden tog vi med på e! halvluk$srejse til Svøige - derme gang
med hotelophold nred fme middage og rFrgenrnad o.s.v., m€n vi flyttede
l|ve. dåg og kom efferfiånde tæt på lvlønum, som godt nok hele tiden havde
spøg€r lidt i baghovedet. Så der var fiskegrej med (fo. en sik*erheds sllld) så
vi tog: etr gkstra ovematnilg ud€ofor programmetog sattg så næsen efter
Mømrm og Domaenværket med de pmgtfulde sb,rt, hvor vi kunne se laks
springe, eller se dem i det underjordisko glas bur, der er bygget ind i fossen.
Da var vi enigo oln, at føst nu var det rigtig ferie! Det med de fine hoteller er
ikke rigtig os, sl dc firc fine dagD var gleot, ogl iet pivandrehjsmnet var
lige det det passede os ,
Vi va. i jDli måned, så der yar massq af turister; så då vi spu.gte til dagko4
var der ingen ledige til formiddagsfiskdiet, m€njeg kunne få et f.a kl- 16 til
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23 til hrk Fiq og.d€f yit.sige-28o sv.Jer. Vi karte.op tithdset vi trtigere
havde boet i - den var besat - Elen vi fortsatto til abrEdJeo, hvor vi fik eo-cod
ry!{1g tavet pa vor nedbrågte grstlus. Og så shlle d€r fiskes! Vi ftnåe
til" A-loogen ' - en af de matrgc navngirre ptadser ved åetr. Der er bå over
åen så vi gik over deoæ og et langt stykke ofrst 6ms. Min kooe vaf, Ded .os
hlm nåede lige d se. rt en lals fulgæ efier oh Wobter - dø åt hge. MeDs;
blev myggepl8geo for slem for hendq så hun fortrak til bilen ken.
Der var jævnlig lals der vagede ,så febered blev boldt ved tige, og effer
rDange kas! koE dei forjdde voldsoDme t-æk der fortæll,er, ai ea siorlaks
her bidt på !Og så besmdte mit tivs kamp Eed srorlaks, for det varjeg il*c i
tiivl om. åt det var det d€r forEstod .Mio goe gamle bomstærke chsfi-* st8dc
( der også var med ved sidste dr-aeatiske figtfi i Mørrum ) yod i votdsomi
spærd; og det lykkedeg at prcsse laks€! tæt ird ril min plads, men der ville
den ik*e blive, si dø tåk ud til pladssL hvor der havde bidt Dette skete tE
gange, og trods d€t voldsomrne pres dea va uudsat for, så kom den ikke oD 9å
rnatr kunn€ s€ størr€ls€n . Flet.r fislr_ - for øvrig flest danskere - kom lii og
kommeaærede karope4 men de blev træfle af dette tovdteri og foasani
nedov€r. Myggene o]eråldt inig og stak gotr'em mine sportsståmper og
nogen-satte sig-i ansigtet de blev dogjaget væk at tilsktæme, forjeghavde
ingen hænder til ..ådighed!
Der var nu gået 40 minutter . stadig uden åt troget havde fået øjeDkoffåkt til
lakser - m€n da d€D for tr€djc pg vtr pless€{ tæt ind til h€ddeD igen, så
blev den træt af år vær€ med på spøgetr længere. Den sane kwsen oÅtrøms
over til modsatte bred - - - og så tom mia Wobler tom tilbage!! Mon ikke
maa_ ge kenierden urnådelige lomme fomemEelse man srår tilbage med ofter
sådan er dyst ?? J6g var total udtrænret, forbidt afmygg*e. og 

-in 
højr" am,

nÆsted lam ovenpå anspæfldelsen_
M€n !u har fatrtasien jo vide r&nmer, når iagen har s€t skyggen af
lrksemonst€t - for et monster må det ha' været - vi havde_jo set påiiiseriet,
at de kunne veje 20 kg og m€re til, så der er mirc rips fl ;ægten iandet Men
det er - og forblive. nok - mit livs stø.ste oplevels; med ts.ks, selv om der
gennen årene er konoet mange pæne fisk på land.
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Udsætning af laks af Ribe-stammen

Der er i år forctaget følgende udsætninger af laks af Ribe stammen,
som er ftemavlet på Danmarks Center for Vildlaks i Skjem :

2.a,pÅl2006 ca. 30.000 st|r. I års lbk blev v.hj.a" både udsat over
ca. 31.000 meter vandløb. Fiskene havde en længde på ca-5 - 12 cm og
blev udsat iht. Udsætnirysplanen.

6. maj 2006 ca. 6.000 stlL I års tisk ( overslqrd fta 2. apil) blev ved
en extra udsætning udsat i Gels å fi'a Over Jerstal til Be!'to$, i sa$rad
med DFU.

8- oktober 2006 cå. 55.000 stb % års fisk blev v.hj.a både og spande
udsat i hele Ribe å systemet. Fiskene havd€ en længde på ca. 5-6 cm.
Udsætningen skete iht. Udsætningsplanen.

Æle udsætningeme foregår i Samarbejd$rdvalgets regi, dvs. et
samarbejde mellem alle foreninger,
tler benytter Ribe å systemet. Dan Zoega Nielsen, Rib€ Spodsfiskerfor-
ening star, i l<raft af sin rclle som Udsætningskoordinator i SU, for
planlægningen denne dag, i samarbejde med Søen La6en, DCV.
Det skal lige nænes, at det var dgtig flotte fisk, der blev udsat begge
gange, så mon ikke vi ad åre får det rigtigt sjod med dem !
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Gelsåsammenslutningens bestyrelse :

Gelsåsammenslutningens nye bestyrelsc, efter senest€
generalfoisamling, ser således ud :

Forrnand
Næstformand
repræsentant )
Kåsserer
Sekctær
Bestmedlemmer
(Fiskeriopsyn)

Suppleant

Peter Petels€n, Gram
Børge Riis, Ribe ( SU

Filn fldahl, Vojens
Kim Hermarm, Sønderborg
Svend-Edk Buchholdt, Vojers

Erling Maigaard Lmderskov
Peder Rasmussen, Fredericia
Henrik Axelsen, Ribe

k(;
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Afsetrder:
Rib€ Sporrsfi skerfoædng
Bøgcålc 33, 6?60 Ribc

Retumeres-ved varj g O-p*diFa<resse&Donng

P P o-"^l' ,
Til

Glædelig jul alle sømmen!

Da denejo €r det sidste blad indeojul, vil vi i redaktion og bestyrelse
benytte lejligheden til at ørske alle vore medlernmer, lodsejere,
sponsorer og øuige samaxbej dspaftla1re EN RIGnG GLÆDELIG
mL 

'AMT 
E? GODT NVTÅR, mA, bk for samsxbejdet i det

forgangne år.
Besb.relsetr


