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Velkommen til sæsonen 2007
Atter engang er det mig en stor glæde at kunne byde jer alle velkom-
men til en ny sæson i Ribe Sportsfiskerforening. Velkomsten skal gæ-
de såvel gamle som nye medlenuner, alle vore lodsejere samt andre,
som foreningen er i kontakt med.
En ny sæson er altid spændende at tage hul på. Nu har de fleste af os
haft stængerne lagt på hylden i 5 måneder, så nu er det tiden, hvor
støvet skal af. I 5 måneder har vi reelt ikke været ude ved åeme. bl.a. oå
grund ef den eksuem høje landstand og derfor synes jeg. dct er ck.ira
spændende endeligt at kunne komrne denrd. Hvad har ændret sig ? For,
med de vandmængder og vandstande vi har set i de seneste 5 måneder,
er der ingen tvivl om, at strømmen har gnavet mange steder og maske
ligefrem ødelagt brinker o. lign. Måske er å-slynger skåret igennem ?
Det er gaxanleret fl)'ttet en mængde sand. Det er det, der bliver
spændende at se. Sa$tidig er jeg overbevist om, at de store vand-
føinger har ternet megct af den grøde, som havdc hobet sig op i den
seneste varme sommer. Er der allerede fisk på pladseme ? Det kunne
der godt være, for meget vand er lig med lidlige fisk. Del er bare om at
komme i gang.
Mange spændende ting venter os, lige fta sæsonstarten og hele sæsonen
rg€nnem.
I skivende stund kender jeg ikke resullatet af sæsonen 2006, men jeg
har de største forhåbninger til derr nclop foreståendo s.eson.
Resultaterne, af de mange ting der foretages, vil beglnde at slå igen-
nem, og det vil kruDe mærkes på fangsterne.
Derfor vil jeg også ønske jer alle masser af KNÆK & BRÆK i
sæsonen 2007.

Formanden



Mindeord
Den 18. februar 2007 fik vi den sørgelige meddelelse, at Svend
Beltelsen "Guldsmeden', København var afgået ved døden. Vi i
bestJ.'relsen nåede ikke at kende Svend så forfærdeligt mange år, men vi
kendte ham som en inl€merel fluefisker for hvem 1une, humor og
hyggeligt samvær sant seriøst fiskeri var nøgleordene. Mange år
frskede han både i Skjem og Gels å, og mange store fisk har måttet lade
livet for hans fluer. Svend brændte for fiskedet ved Gels å, og nåt han
og de gamle flskekammerater var på Kaltoftvej 2, var der altid garanti
for en hyggelig sludder. Svend vil blive same! ikke mindst blandt de
gamle fiskekarnmerater hvor en stor plads nu står tom.
Vi vil i faemtiden tit tænke på Svend, som vi kendte ham fta åen og K2.
Ærct værc Svends minde.

Bestyrelsen og gamle ftskekammcrater

Arbejdsdag på K2 lørdag
den24. marts 2007

Så skal vi igen bruge nogle hænder. Der er mange ting, der skal være færdige
til sæsonstarten. Borde - og bænkesæt skal males og transpoftercs ud på
pladseme sammen med .ki l le, skabe m.v.
Flere ting skal laves på K2. Der skal laves ov€rgange osv.
Det springende punkt er indtil videre, hvordan det ser ud ude ved vandene. Vi
har ikke kunnet komfte derud og b€sigtige på grund af vand. Der er ganske
givet meget, der er ødelågt efter vinterelrs høje vandstande. Men det må vi jo
tage, som de1 kommer. Imidlertid har vi tilstrækk€ligt med arbejde til at
beskæft ige adskillige medlemmer.
Srynd dig d€rfor at tilmelde dig. Grunden til at vi ørsker tilm€lding er den, al
så kan vi bedre planlægge arbejdsdagen samt foretage indkøb til forylejning.
RSF står for forplejnhgen denne dag der starte. mod rundsrykker kl. 8.30. Kl.
12.30 er der middag på K2 og dagon forventes afsluttet med kaffe kl. ca. 15 -
15.30.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG,

Bestyrelsen



Referat af Generalforsamlins i Ribe Mark
Forsamlineshus l0l2 - 07

Dagsorden efter lovene

l. Fremlæggelse og v€dtagelse af forretni[gsorden.
2. Valg afdirigent,
3. Foffnndens berctningfterunderjunior - afd. bcretni,g)
4, Kasserer€nsberetning.
5. Indkonnc forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Best,.relsesmedlem Poul Køhle(modtager ikke genvalg),
Bestyrelsesmedlem Henrik Axelsen(modtager genvalg).
I .suppleant Carsten Kruse Jens€n (modtager gonvalg)
2.suppleant Herluf Edvard Holm Jensen. (modlager genvalg)
anbefales valgt til besttrelsen.
3.suppleant Henniog V. Jensen (modtager genvalg) anbelales til ny
2.suppleånt.
4.Valg af ny 3.suppleant.

7. Eventuelt. Herunder uddeling afpokaler og amerikansk lotteri.

Ad.l: Velkomst ved Børge Riis- Forr€tningsorden fromlægges og vedtages.
Ad.2: Bestyrelsen arbefaler advokat Klaus Busk til dirigent og denne vælges
enstemmigt.
Ad.l: Frenlagl af Børge Riis- (s€ Fiskeribetragtninger januar 2007)
Kommentar lia salen: "Hvorfor skal vi vænne os til prisstigninger? l0 kI.
betyder ikke så meget men hvor stort et overskud skal vi have?"
BR: 'Det er godt at arbejde med et overskud . Det giver ro i besb/relses-
arbejdet og ved prisstign inger kan vi tage " brodden " afdisse. Endeligt ved vi
ikke, hvad der fremtidigt sker på mange fronter. RSF har en stærk økonomi, vi
budgetterer med et ov€rskud på 35.000 kr. ved et dårligt år.
Kolnmetrtar fia salen: "I(an vi miste Kaltoftvej 2? Er man på forkant?"
BR: '\/i skal fomy kontraken på Kaltoftvej 2 ultimo 2008 og forventer, at vi
kan forlænge denne., men vi kan ikke lave 10 års kontrakter."
Kommontar fra sal€n: "Det er godt, at have et økonomisk overskud. Hvomår
kornmer omløbot ved Celsbro dambrus?"



BR: "EU Kommisionen har dort indsigelser, hvor 1 1 miljølove skal omski-
ves. vvM redegørelse skal fo.etages af Ny Esbjerg Kommun€. Så vi vcd
ikke hvomår det kommet men vi forventer, at der sker et eller andet i 2007.
Vi ved at turbineme ved Stampemølleåen lemes og der etableres en stor
faunapassage. Aftaleme er på plads parteme imellem"
Kommentar fra salen: "Bestyrelscn skal p.åvirke DSF vedr. Gelsbro
Dambrug."
BR: "De, der råbte højt for 25 år siden, har ikke råbt forgæves, og både RSF,
Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet sant DSF gør hvad der er menne-
skeligt nrligt i denne sag.."
Konmentar fra salen: "Bcstyrelsen kurne give konkete forslag til, hvad
700.000 kr. kunne gøre fbr medlemmome."
BRi "Defte tages til eften€lning."
Kommentar fra salent "Man kan undre sig over, at Celsbro dambrug fortsætter
som de gør. Det or godt at have et økononisk overskud."
Kommentar fra salen: "Lodsejerne får måske ikkc så meget, når der er fri
opgang i å systemct?"
BR: "Det er rart at kunne skabe et økonomisk fundament i forenine€L det
giver ro. og er en i ikl ,erhed i dagligdaBen. Dårl ig økonomi gav 

'pl id i  RSf-. '
Kommertar fia salen: "Vi mister medlemmer, måske pga. et for højt
kontingent?"
Kommentar fra salen: "Det er godt med en sund økonomi, man kunne evt,
have en målsætning med den gode økorcmi."
Kommentar Aa salen: "Ingen ved, hvor længe vi kan beholde K2 , og der kan
også koinm€ pdssligninger i lodsejerkontraher."
BR:" BestFelsens økonomiske målsætning vil btive bragt i
fi skeRlBEtragtninger".
Formandsberetningen vedtages.
Jrmiorberetning ved Dan Zoega.
Ad.4: Ved Holger Sørensen, Godkendes.
Ad.5: Der foreslås følgende:
$ 3 stk. J foreslas følgendc tekst:
Alle fangede fisk, der ikke hjerntages, skal straks efter fangsten skånsomt
genudsætt€s, så vidt muligt i levende tilstand.
Kommentar fra salen: "Så vidl muligt? Det er en dårlig formulering."
Klaus Busk: "Det kan på nuværcnde lidspunkt ikke diskuteres, set i forhold til
vedtægteme."
Forslaget vedtages.
Kommentar fra salcn: "Man smider ikke fisk. der er slået ihiel."
Ad.6: Valg af besq..relsesmediemmer og suppleanter. På valg er:



Bestyrelsesmedlem Poul ltuhler(modtager ikke genvalg pga.flytning til Fyn),
BestJ,relsesmedl€m Henrik Axelsen(modtager genvalg). cenvælges
I -supploanl Carsten Kruse Jensen (modtåger genvalg). Genvælges
2.suppleant IlerlufEdvard Holm Jensen. (modtager genvalg). Anbefales valgt
til besqrrelscD. Vælges til besq/.elsen
3.suppleant Henning V. Jensen (modtager genvalg) anbefales valgt til ny
2.suppleant. Vælges som ny 2. suppleant.
Carsten Ardemen, Højer vælges til ny 3. suppteant.
BR: "På bestJ,relsens vegne vil jeg gerne takkc Poul Køhlcr for sodt
samarbide gennem efterhåndcn nogle år. Der har \æret en fomøjel"e . Foul
Køhler overrækkes en flueopsats udført afAndreas Nielsen_
Ad.7: Spørgsmål f.a saleni "Der mangler skilte ved fredningsbælrer vcd bl.a.
Skibbroen i Ribe. Kaa RSF gøre noget?
BRi 'Teg har undersøgt sagen og talt med Fiskerikontrollen samt Ribe Amt.
Det er fiskorikontrollen, der skal varetage opgaven. ydermere er det er ikAe
vort vand. Cert Mikkelsen kan råske svare på dette spørgsmål?,,
GM: "Der vilkomme skilt€ op."
Kommenlar fra salen: "Er parkering tilladt ved Varming bro?,,
BR: Ja - men kun ved den sydøstlige side afvanning bro v. ',Rastepladsen',, i
henhold til aftåle med ejeren.
BR: "Der har været en del polemik vedr. p pladsen vcd Varming. Vi havde
en altale med deD tidligere ejer. Med den nyc ejer har vi aftale om, at vi må
parkere i området ved "Rundkørslen". Der vil blive trykr nyc kort, hvorpå
plad5eroe markere5.'
Kornmentar fra salen: "Man skal være opnærksom på ikke at spæne for
landmanden."
Kommentar fra salen: Dor er for mange gedder i åen og gedder æder
havør:reder, vil man gøre noget ved det?"
Kommentar fta salen: "Dor er mange gedder i å - systemet. Kan man el -
fiske gedder fra åen og sætte dem ud i en sø.?'
DZ: "Vi kån il*e kun tilgodese fedtfinnefiskene, gedderne er også en naturlig
del aføkosystemet".
Kommeltar fra salen: "Kan man leje mere fiskevand iHjodvad?,'
BRf' Det ville være en mulighei, og vi vil undersøge mulighedeme for noget
sådant, men vandløbet er meget lille lær€ere oppe.,'
Kommentar fra salen: "Hvor fanger I alle de gedder henne,jeg mener ikko at
der er så ange."
BR: "Jeg vil gerne lægge op til debat om, hvorvidt vi i RSF skal have et må-x.
medlemstal? Vi ved ikke, om vi får en stor medlemsstigning pga.
lakscfredningens ophør i 2010. Der ville måske blive et stort fisketryk i
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Hjortvad å? F.eks. kunne der være 450 medlemmer i alt i foreningen, dog
stadigvæk med 350 A - medlemmer på A-srykket."
Kommentår fia sålen: "Hjortvad å vil ikke 6 et højere fisketryk, det vil blive
Flads å."
Kommentar fra salen: "Det er et luksusproblcm, er dct det, man frygtor ?,,
BR:" Vi prøver at for€gribe bcgivonhcdcmes gang, for at tilgodese vore
kememedlemrner, så vi undgår trængsel ved åeme. Det har man hørt om ardre
steder. A - sq/kk€t skal fo.tsat have 350 medlemmer."
Kommentar fia salen: 'Yod færre medlemmer i RSF, vil det blive aftraktivt.
Ved Kolding å er der for mange fiskere."
Kommentar fra salen: "Det er et fint forslag."
Koml1rcntar fra salen: "Man udelukker derved sarnarbejde med Sørderjysk
sportsfiskerforcning!"
BR: "Vi har et fortrirligt samarbejde nred Sønderjysk sportsfiskcrforcning
omkrilg Irlads å og r.rdeiukker intet samarbejde, men det cr ikke vores
indtryk, at dcrcr ikke et sroft fisketryk."
Kommentar fia salcn: 'Når det bliver godt, vil der komme mange, man skal
passe på at RSF ilkc bliver en "godsejerforening!"
BRr "Nærværende cr blot en debat. Det er åbsolut ikke noget, dct er tænkt for
at spænde ben for samarbejde med åtdre foreninger."
Kommentar fra sålen: "D€t skal være offendig tilgængetigt, når Skov og
Naturstyrelsen har jorden."
Kommentar fra salen: "Medlemstallct kunne reguleres efter fiskevandet."
Kommentar fra salenl "Det vil blive meget altrakti\t at være medlem afRSF,
hvis vi får mere liskevand i Hjodvad å."
Kommentar fia salen: "Det er en god id€ at foregribe problememe-"
BR: Det skal atter eDgang pointeres, at nærværende debat blot vår et ønske fra
besq,Telsen om at høre medlerDmemes mening omkring emnet-
Debatten afsluttes.
Pokåler uddeles ved Poul Køhler til don største tilmeldte fisk i hv€r kateaori:
Ha!øfted 4,2 kg 72 cfi. Poul Køhler.
Bækøned 1,1 kg 47 cm. Børge Riis.
Gedde 3,0 kg 70 cm. Tommy Andersen.
Juniorfisk: Gedde 2,5 kg 72 cm. Kristian Andersen.
Gartner Mathiesens Mindepokal ovonækkes til Andreas Nielsen, I{efeft€r
amerikansk lotteri.
Vindere af lodtrækningskonkuffence af indmeldte fisk på l{emmesiden er:
Erik Erbs og Børge Riis, som begge modtager et gavekort til Fish ånd Nature-

Referent Mads Ømbjcrg.



Generalforsamlingen 10. februar 2007
Den nyligt a{holdte genemlforsamling er vel overståe! og tankeme er ved at
falde på plads efter denne. Jeg må indrømme, at tahkeme har været mange, -
men nu gtde faldet på plads !
Besq,relsen stillede med en på all€ måder sund økonomi lor Ribe
Sportsfisker-forening. Det er vi i bestyrelsen og hovedparten af foreningens
medlemmer utroligt tilfredse med.
Som sagt så har tankerne været mange, og nogl€ afdissc htr k€dset om, hvad
en generalforsamling egendig er for noget ?
Efter min bedste overbevisning så er en generallorsamling en dag, hvor
foreningens medlcmmer kan komme og møde foreninge s besq,rclse, bLive
odenteret om foreningens økonomiske situation og godkendc ellor fo.kaste
denne, maa kan drøfto hvad der er sket i årcts Iøb, hvad der skal ske samt
stille reLevante spørg$tål på en redelig og saglig måde. Endvidcre kan man
komme med relevant og konstrukiv kritik afbesryrelsens arbejde, hvis defte
findes Mdvendigt.
Man har mulighed for at tage en debat om tingene, igen på en ordentlig og
rodelig måde.
Men jeg menor ikke d€t er stedet, hvor man bare kommer og hælder fnidder /
fnadder ud aføreme.
Ovenstående tonderer rneget let ordkløvcri '
E man utilfreds med besgnelsens arbejde, då kan man afsætte denne og
vælge en ny !
Så enkelt er det.
Meningen med generalforsarnlingen er ikke, at man med lys og lygte skal
sidde og lede efter noget man kan smide i hovedet på besbaelsen I Nogel
negativt skal de sgu' ha'.
Ribe Sportsfiskerforenings beslyrelse arbejder utroligl hårdt og målrettet, vi
har kørt den hårde besparelsespolitik i de år dette var nødvendig! og må
indrønme at denne blot er fortsat, for vi arbejdede jo kun for foreningen og
dens medlemmer.
Derfor anmoder vi ofte om flere arbejdshænder ved vore arbejdsdage og
opba.kning ved vore arrangementer. Det år vi også.
Men det er paradoksalt at se, at de enkelte, som brokker sig, er medlemmer,
som il*gs€lv dcltager ! !
Nu skal ovenstående ikke opfattes, som om at bestyrelsoll ikkc modtåger
kitik. Det gør vi i høj grad-
Men der skal være tale om reel og konstruktiv kitik. Foflnandetl



Afsløring den 1. april
Alle inviteres til en uformel afsløring af "en ny ting på" Poulsens Plads
den 1. april kl. 9.00.
Hvad det drejer sig om røbes ikke for ved selve afsløringen. Alle med-
lemmer er velkoDne og forcningen byder på et lille glas.
Herefter er der som annonceret Premieresarnling på K2.

Bestyrelsen

Premieresamling søndag
den 1. april2007

Så sker det ! Det er dagen hvor vinterens indestængte længsel, efter atter åt
kmne begive sig ud i vor dejlige natur med spinne- eller fluestang, kan lukkes
ud. Afler engang er det 1. april, hvor mange ting skal stå deres prøve. Holder
stangen ? Bider det overhovedet ? Hvad er det hele for noget ? Er det lige så
vanskeligt at forstå naturens luner, som det plejer ?
Igen i år markerer Ribe Sportsfiskerforenilg sæsonstarten med en Premi-
eresamling, hvor hyggeligf samvær er i højsædet, og som sædvanligt forcgår
Premieresamlingen på Kåltothei 2. Ll.  |  1.00. sondae detr l .  aori l .
vi bya", 

"tr", 
i"ar' pa u-um t ur" og 

'r-rnary 
u'"llsoiiiT,u*-ffi.n puu'" i

fiskeriet. Samtidigt vil det være muligt, at købe øl og vand. Vi ved jo af
erfarin& åt et premierefiskeri kan være ret så anshengende, så derfor vil dct
måske være afslappende med en lille pause i fiskeriet. Kom og hør et par fisk€
- eller måske ligeftem et par små løgnhistorier. Det kan have en opløftende
virkning på det videre fisleri. Måsle fremr ises der en fl^l premierefi.k I
Hvem !ed. - med de vandmængder r i  har set i januår og februar måned - .å er
der garanteret allerede sfore fisk i åeme I
Så farger du en god fisk, så tag den m€d til Premieresamling og vis den 1iem.
Men HASK : Nedfaldshøvørreder, gedder og stallinger er fretlede, mens
laks og sn@bler er totalfretude. Disse fisk skøl ojeblikkeligt skånsohtl
genudsætles.

Vi glæder os til at se dig / jer.
Besqaelsen

l0



Stort tillvkke
To afforeningens dygtigejuniorer er blandt de sidsre 20 finalister i DM i
fl uebinding for juniorer.
Det er superflot. Det drej er sig c)rl Thornas Nlmani! Nielsen og Jonas
Rygaød,begge Ribe.

Finalen afhold€s på FFFD's ( F€deration ofFly Fishers l)enmark ) storc
Fluemesse i Koldirg den 21. april 2007, og uanset hvordan det gå. denne dag,
så er det flot st komme i finalerunden.
Seniorfinalen afholdes den 22. april.
Endnu engang stort tillykkc til de dygtigc nuebindere saJnt tiljmiorleder
Cårsten Krus€ Jers€n .
I ønskes alle et kæmpestort KN,af,K & BROK den 21. april.

Bestvrclsen

NYT P48UD... . . . . . .
Ribe Sponsfiskerforcnings besqnelse har bcslutte! at trenden i smnfutrdct
ogsii g.ad-vist skal finde indpas i foreningens dagligdag.
Derfor er det besluttet, åt medlcmmer af forcningen ikke må ryge
off€ntligt på foretringetrs pladser. I første omgang dog kun på ulige datocr
i sæsonen. Rygning l{an til nød accepteres, når man går om bag
skmldespandeo og vender ryggetr til Åcn samt åtrdre medfiskere. Dct eri
dette tilfælde ea kravr at mån har rygvind I
Tilsidesættes ovenn6\.nte kan kortel inddrages for en given del af sæmnen.

Begrundelse .' Som a//e ved, så har vole ftsk det også svæ . De spri ger jo
meget af tiden, og hter gang får de et ordentligt past af den røg, der drirer
hen over åen og engene. Så lad os rere fied til dt gfue detu et be&e lir). yi
håbeL at påbudet fil blit)e modtaget positirt.

Glædelig 1. april
ønskes af formanden
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Et resultat af
kommunesammenlægningen ! !

cennem flere ar har der i Ribe Kommune hersket en ordning, hvor foreninger
kunne å tryk sine foreningsbladg mod at man betålte de materialeudgifter,
der var forbundet hermed.
Der måtte ikke være reklamor i bladene, hvilket var lorståeligt.
D€t var en fin og god ordning lor foreningslivet, som herved kume formidle
foreningsnyt ud til sine medlemmer.
Først tog regeringen portostøtten til forening€mes udsend€lse af forenings-
blade. Så fik vi kommunesammenl:egningen, som tog støtten til trykning.
Hvad blive. det næste ?
Mange frivillige hænd€r tager del i det store foreniagsliv, der trives i
Danmarl! men man har så sandelig aldrig gjort dct særlig nemt for disse
hænde. I Specielt ikke, nar man ikke ønsker at blive sat i en eller arden bås,
med restrildioner m,v.
Tænker man nogen sinde på hvad en forening som Ribe Spoisflskerforening,
der har medlemmer over det ganske land, er med til at trække afpersoner til
områd€t. Mange af disse personer tager måske familie med- Dvs. det €r
købekaft, som vi trækker til vorl område. Vi er på den måde med til at holde
hjulene i gang. Men NEJ, så langt rækk€r fantasion ikke, - desværre.
Vi må sandslnligvis atte. engang til nok selv at betale I

Formanden

Færdsel til og fra vore fiskevande.....
Når du skal til og fra åen, så b€r)t de stier, der er trådt. Bevæg dig langs hegr
og marlskel.
Gå ikke på tværs af arealerne, og gå aldrig over pløjede eller tilsåode ma*er.
Vis respekl !
Åbnes et hegn, så luk dette forsvarligt efter dig igen.
Vis hensyn overfor lodsejerens ejendom. Følges ovenstående, da vil der aldrig
opstå problemer.



Fiskekonkurrence
Ribe Sportsfisk€rforenings medlemmer indbydes hermed til

f iskekonLurrence i foreningens vande frerlag. Ioidag og sondag den
l. 2. og 3. juni 2007.

Tidspunkt : Fiskekonkurencen starter fredag den l. juni kl. 21.00 og sluttet
søndag den 3.juni kl. 14.00.
Pris og tilmelding : Det er gratis at deltage i konklmencen, der kun er for
medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening. D€. er ingen tiimelding, _ 1nan går
bare 1gang,
Fiskevand_:_Konkurrenccn foregår i foreningens vande i Hjortvad å, Flads å(opsmoms Harreby Bro_lrun på,ldsidenr 

-amr pa A _ sry(kir i  Cet.. t_tad. og
Krbe å. tsemær|.,.  åt f isk fanget på Celsåsam,nenslutningen, rand. opsnømi
Uetsoro. t l \ l (c dettågcr I tonl,urrence. IruSK _ mall må kun f iske der, h\or
man har fiskekort 1il i forvejen.
Ilase for konkurrencen : Dette er Kaltoftvej nr. 2 ( K2 ).
Indvejdng : Al indvejning foregår på K2. Indvejningen er åben, som anføt i
prografimet. Fisk kan altid indve.jes, hvis der er kott ollanler til stede Då K2.
Forplejning : Under konJ.urrencen kan der købc" kåfe og rurd.rykkei lordag
og søndag kl. ?.30 - 9.00. Pølser og kartoffelsalat samt dri!*evarer kan købei
under hele arrangementet.
Præmieoverækkelse : Uddeiing afpræmier påK2 søndag kl. ca. 14_15.
Præmier: Der er pokal til største præmierede fisk. Desude-n er der sponserede
grej-præmier l i l  slørste ha\orred. slal l ints. bækørred og geddc samt præmie t i l
største J uniortångede fisk.
Overnatning : Under konkunencen er det tilladt at opsætte telte på
telFladsen i baghaven på K2. Der kan hentes vand på I<2, ligeiom der her kan
benyttes toiletfaciliteter.
Parkering ; Under konkurencen er det tilladt at parkere på græsarealet vcst
for laden på K2.
Program for konkurrencen : Se efterfølgende side.

Bestr€lsen låber at se igtig mange medlemmer og andre besøgende disse
dage. Der vil være alle tiders mulighed for en kombination afsocålt samvær_
spændende f i5keri samr mas.er af h)gge. og lorhåbeDtl i8l får \  i  nogle l lore
fisk at se. Så riv et par dage ud af kalenderen og tag u{i i naturen, ;en husk
tel! sovepose og fiskegrej. Aadet behøver du ikke.
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PROGRAM
Fr€dag !. juni
Konkurrencestart K1.21.00
lndvejning Kl.23.00-24.00
Lørdag 2.juni
Kaffeogrundstykker/indvojnirg KI.07.30,09.00
Forylejning/indvo Kl. 12.00,14.00
Krejlermarked (Køb, salg bytle) Kl. 13.00,16.00
Evt. andre aktiviteter,
Indvejning K1.23.00-24.00
Søndag3.juni
Kaff€/rundstykker/indvejning Kl. 07.30-09.00
Forylejning/indv€jning. Kl. 12.00-14.00
Konkurrence slut. Kl. 14.00
Pokal- og prærnieovcnækkelse Kl. 14.15
Herefter afslutnilg og anedkansk lotteri ,

#lf# Lørdag eftermiddag.

Da vi ved, at fiskeri kan være ret så kævende ænt rysisk, har vi igen i å{
indlagt ot par afslapningstimer lørdag eftermiddag fra kl- 13 - 16. Vi aflrolder
nemlig Krejlermarked på K2, hvor du kan kornme og sælge eller købe, som
du har lyst til. Tøm rygsæk og fiskeskab for alt overflødigt og tag det med på
Krejlermarkod. Kom og gør en god handel. Du skal il&e tilmelde dig på
forhand. Du kommer bare og findcr dig ot bord. Alt kan sælges og alt kan
købes, ligo fra koge til fiskestænger afenhver aldcr og art. Nlt eller gammelt
- det er underordnet. Kom - og lad os fil nogle hyggelige timer ud af det.
Hyggeligt samvæ. og fiskesnak en delr encste garanti vi giver.
Forplejning kan købes under hele arrangementet,
Vi glæder os til at se og møde rigtigt mange mennesker, gamle som nye
medlemmgr samt andre, som bare vil besøge os. Alle er velkornne.
Muligheden er også til stede for at møde de fleste 1ia bestyrelsen, og de.med
få en snak med bestyrelsesnedl€mrner, som man måske €ndnu ikke rigtigt
kender.

VI SES !! ! ! !

t4
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Sct. Hansaften den 23. juni
Traditionen tro afholder Ribe Sportsfiskerforening også i år Sct. Hansaften på
Kaltoftvej 2.
Dette sker den 23. juni kl. 19.30, hvor der vil være mulighed for at købe ø1,
sodavand samt ristede pølser med diverse tilbehør.
Vi plejer at have det rigtigt hyggeligt i de dejlige omgivelser ved Gels åen, og
forventningeme til cn suporaften er ikke mind{e i år. Gode og sjove fiske-
historier afbrudt af fædrelandssange hører med til traditionen. Stemningen
plejer at være helt i top, og vi håber også på musikalske indslag i år.
Foreningcns Sct. Hansaftener er efterhånden blevet noget helt speciell.
Deltagerantallet er rigtigt pænt, og det nære samvær og hyggen, i den smukke
natur, gør, at flere og flere finder vej ud ti1 os.
Men - vi har altid plads til flere. Derfor kom og hygjer. Tag familio, venner
og bekendte med. Bliver veiret dårligt, da flytler vi bare ind i laden og hygger
videre, - intet kan standse vor Sct. Hansaften.
Samtidigt plejer der at være kaffe og blødt brød, det håber vi også på i år I
Så uansot vejret, - så holder vi Sct. Hans - med eller uden båi.
Alle er velkomare - stor€ som små - frommede som kendte.
Vi hygger os bare. Så planlæg Sct. Hansaften ållerede nu I
Aftenens program er som følger :

ca. 19.30 Velkomst - sålg a{pølser, øl og vå|rd
Grillbål for børn tærdes (Cratis pølser og snobrødsdej)
ScL llansbålet trendes og heks€r send$ til Bloksbjerg
Båltale v, formåtrden
Midsommervisen synges
Herefter hyggeligt samvær.

- VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
Bcstyrelsen

ca. 21.00
c .2l . l5
ca.21.30

MØDOP





Pokalkonkurrence ...

I Rjbe Sportsfiskerforeni g har vi co årlig1 løbende konkurence, hvor mao
kan vinde en pokal plus en god præmie, hvis man faflger en fisk.
Men fisken skal tilm€ldcs sepårat. Hvis du ønsker at tilmelde en fisk til pokal-

. konkurrencen, da kan du cvt. få den vejet og målt hos :

Børye Riis
Mads ømbjery
Henrtk Axehen
Per Rudbeck

Tilnelding affisk lil pokalkonkurrencen skal ske til | !UEI[J!LZ53lll!!

Du kan også selv måle og veje fisken og sende tilmelding med to vidners
underskrift til 6n af ovennæ\,nte. Husk at tilmeldingen skal være os i hænde
senest den 14. no-vember. TiLneld;ngen skal argive fangsidato, fdngststed(
vandløb ) og må meget gerne være ledsaget af et billede.

Der uddeles ookaler for :

StøIste havørred fanget afsenior.
Slørne bækørred ( min. 40 cm. ) fanget afsenior.
Største gedde falget afsenior
Fiskere skal være fanget i RsF's fiskevand.
StøNte havøred farget afjunior .
Største geddo fanget afjunior.
Fiskene skal være fangel i RSF s fiskevand eller på en forcningsftr.

Ved el't. vægtlighed vinder den korteste fisk

Desuden uddeles Gartner Mathiesens mindepokal, når der opstilles kandidater
hertil. Pokalen uddelcs til et af foreningens medlemm€r, som i fuets løb ved
sin optræden, initiæiv, iderigdom elle lign. har giort sig fortjent til eD virkelig
påskønnelse.
Medlemmeme er velkomn€ til at komme med forslag til, hvom der skal have
pokalen.
Bestyr€lsesm€dlemmer kan ikke modtage d€nne pokal.
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Indlæg til fiskeRlBEfragtninger
\om jcg 

'krer 
I  rbrmand\berchingcn i  år.  så cr indlæg t i l  von blad .ærdeles

verromne. l tar du nogel på hienf.  posi l i \ r  el lcr  negariq.  en nåturople\el :e
e| |rr  nrsronen otn en lanBet el ler nr i \ 'et  f i \ ( . .å _cnd os e par l in icr i l leren
lille.historie. Har du problemer med det tekstmæssige, skal vi nok ordne <iette
ror o1g.
Har du noglc slmspLrnJ<rer.  som du geme r i l  hare f tgn. .5 skl- i \  e l  indlæe l i l
otdoel Jeg s) nc"s også. ål \ i m"ngler re"pon. frd \ orc juniorcr. \år en juiior
er på l |sherur.  sa opte\er han cl ler hun garal l lerer noger .pændende el leis iovr.
rKnv /  f lng e er mart et  par ord r i l  Blådud\alger el ler foreningens hlcm_
meside. så skal ! i  nok være behiælpel iqe.
I  ad os G et endnu bedre blad ind r  r  iar.  Låd o\ gøre det mere Duitncerct os
denned endnu mere læseværdigt og spændende.
Vi afyenter sp@ndt ttrommen af indl@g til FiskeuBEtragtnirget

I Onnanden

I
H=, iF

il' \t "
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Vinterens formidable succes.....

Vintersysleme er nu tilendebragt, og derfor or det tid til at gøre status over
forløbet.
Nu er dot mit ottende år som formaDd i Ribe Spo.tsfiskerforening, og derfor
synes jcg godt atjeg kan tillade mig at kasre tankcme nogle år ti1bag6.
Jcg mindes, da vi besluttede at starle den nuværende flueklub. Jeg tror, at dct
var i år 2000, og Poul Køhler ogjeg skull€ stå for det. Det skulle foregå på
Nønemarksskolen i fube, for vi havde på det tidspunkr ikke " €er K2 op på
mærkem€ ". Vi sad der onsdag efler onsdag alene to mand, og på et tidspuflkt
beg],ndte vi at øve os i at spille pool I
Efler ca. 1% måned dukkede der sømle en gut op. Han præsenterede sig som
LUFFE ( så behøver jeg vist ikkc at sige mere ). Nu var vi tre ! Så gik d€t
stærkt. På et tidspunkt rykkede vi ril K2, og så begyndtc det at ga rigtigt
stærk !
Jeg er meget imponeret over Flueklubben. I den forgangne vinter har frem-
mødet svunget fra 9 til 15 mald pr. gang, med et gememsritligt fremmøde på
1l - i2 mand. Dot er utroligt fomemt.
Så måjeg heller ikl(e glemme, at der i vintcr er blevet bundct s.ærdeles månge
fluer. 5 - 7 maad dykker dybt ned i qer og alskcns andet materialc hver eneste
flueaften. De .€sterendg diskuterer, fortæller løgnhistoriet ellor praler afstorc
fangster. En ting er sikkert, det er der, at man hyggcr sig - helr vildt, Man
nyder ganske enkelt samværet.
Kommct du som ny mand, er du kun ny, idet du træder ind ad døren ! Straks
drages du idd i et eller andet, og lynhurtigt har du lært nogle nye fiske,
kammerat€r ai k€nde-
Sådan er RSF s Flueklub !
Jeg følcr, dt den efterhånden opfattes som .en kult. Men samtidigt så er det
uholigt nemt, at komfte som ny mand, og lyrfiuftigt blive en del af dette.
Ingen tvivl om, at de 15 - 20 matrd som rnødes hver uge vintcren igennem,
danner en keme i Ribe Spo.tsfiskerforening hvilket er særdeles vigtigt og
glædeligt,
Man kar altid regne med folk fra Flueklubben. Skal der laves nogot, så ser
man denne kerne gå igon hver gang.
Jeg vil sige til Flu€klubbons medlemmer : codt gået drerge !
Til fluebindemes storc inspirator og lærcmesler viljeg sige: Godt gået Dres !
Vi ses i hvert tilfælde næste vinter og garanteret allercde før-

Formanden
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Nyhed-nyhed-nyhed

Tillæg til vedtægter .....
På den nyligt alholdte generalforsamling blev bestyrelsens fo$lag, om efter-
følgende tilføj€lse til g 3 stk. J i foreningens vedtæe1er vedtaget.
Tilføjefsen lyder i AlIe føngede lfisk, der ikke hjemtages, skøI strøks efter
fønglte shånsomt genuds@aes, så vidt tnuligt i le|enfu tilstand.

Ovennævnte er en generalfbramlingsbeslutning, og uanset hvordan ens
personlige holdning end måtte være, så er det en beslutning, der skal
overholdes og efterleves af Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer.

l.Ormanoen

tr'angstrapporter
Vigtigheden af at ud&lde og indsende sin fangst.apport, efter en overstået
sæson, kan ikke understreges kraftigt nok.
I Ribe Sportsfiskerforening har vi heldigvis en stor tradition for dette og har i
dag ca. 90 % modtaget, inden vores kasserer besmder at rykke medlemmer-
ne. Det er flot.
Men i og med vigtigheden ikke kan understreges kraftigt nok, vil jeg her
forklare lidt om hvorfor :
I så at sige alle åsystemets tilløb, der ef potentielt egnede som opvækstom-
råder for laksefisk, bliver der restaur€ret samt søgt forbedrede forhold for
fiskene. I mange af disse små vandløb klarer vi os med bestandsanalyset for
der er alligevel ingen. som fisker der.
Men i og med gydeforholdene forbedres skulle der geme komme flere ryde-
modne og demed også fangstklare fisk op i vor€ vandløb.
l-orholdene i ås)stemets hov€dlob forbedrc" samtidigl. Der ljemes spærringer,
etableres nye stryg, eksistercnde stryg fbrbedres, åstrækninger tilbagelægges
til tidligere forløb, der udlægges sbulesten og vi søger vedligeholdelsen gjort
mindre hårdhændet. Samtidigt forsøger vi at gribe ind overfor sandvandringen
i vandløbene.
Her er det, vi geme vil have tilbagemeldinger om fangster og genudsætniirger.
Det sælder vel at mærke for alle fiskearter.
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Alle ångstrapporteme skulle geme fortælle, om dett€ store a$ejdc fører til et
resultat af positiY karakter.
Ser vi på den unikke laks af Ribe - starnme.t, så er vi jo også i gang med at
hjælpe den på vej. Dette gøres ved effiskcri af modcrfisk, der trå[porteres til
Danmatks Centfl for Vildlaks i Skjern. Hcr er der indrettet spcoielle klæk-
kerier for henholdsvis Skjem- Varde- og Ribestammemc. Herfra får vi så det
originalc inateriale retur til voit åsystcm i form af % års fisk og I fus fisk.
Disse fisk udsættes så ihele voft åsyslem.
Der ofres utrolige sumrner på at reddc Ribe - laksen, dcr er fiedet til 2010.
Derfor har vi lystfiskere for det først€ pligt til at lære at kende forskel på
Iatsen og havøneden, der ligner hinanden på mange punkter, saftr også pligt
til at indberefte hvad vi får på krogen aflaks, der efterfølgende g€nudsæues.
Hermed har vi igcn en mulighed tbr at se hvorledes ophjæipningen slår iger-
nem, samt se hvor langt vi er i forløbet. Sammenholdt med Samarbejds-
udvalgcts el-fiskeri står vi godt rustet til at træff€ cfterfølgende beslufningcr
om udsætningsmængdcr og udsætningslokaliteter.
Derfor s*ø/ der indsendes fangstrapport til Ribe Sponsfiskerforening.
Foreningel har en stor tradition for notop d€tt€, og den r/.d/ foftsættes.
IIUSK på -jo bedre beslutningsgrundlag vi kan få m€d hensyn til fiskopleje,
des bedre forlDld kan vi opnå i åsystemet og jo større er netop DIN chance
fur at fange en eftertra9et fisk.

Ilestyrclsen
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Bestyrelsens økonomiske målsætning
for Ribe Sportsfiskerforening

På dcn nyligt afholdte ordinære gcneralforsamling blev der forespurgt til
bcstj.Tels€ns økonomiske målsætning for Ribe Sportsfiskerforening. Vi iovede
at bringe dolrne i fiskeRlBEtragtninge.. og her er den :

Det er besqrelsens målsætning, dt Ribe Sportrtskerforening oparbejder, eh
fof fofeftinge , ltund økonomi, del nder ølle fofiold sik?er foreningens
eksistens, driJt og fremtid sdmtidigt tned, øt foreningens medlehskontingent
hokles på et ri,rrelEt kottslant ,tiveau

Bes4trehens økonomiske målsætning for Ribe Spoftsliskerforening
ftems@ttes wd hveft års ordin.ere gener.tro$amlihg til orienteri g for
fore ingens hedlemme\ nen køn når sotn hebt refideres af den til enhver
lid siddende bestyrcke, hyk der er forhold, der tøler herfor.

iornanoen

Fluekasteinstruktion 25. august 2007
Atter i år afholder Ribe Sportsfiskerforenilg kasteinshrklionsklrrsus med
fluestang.
Det foregd på K2 den 25. august kl. 13.00. Vor dygtige instrukør Kristian
Kjær, sonl mange afjer efterhånden kender, kommer og smider " guldkom " i
grams. Kristians instrukioner er aldrig kedelige, og fluefiskeriet 1år altid
Lilført nye faccner. nar dcl er Krisri.n. som slår for del.
Samtidigt er det superhyggeligt i K 2 s naturskønne omgivelser
Instrukionen €r for medleinmer samt gralis, så det er bare om at huske datoen
og komme af sted.

VICLI DtR OS TII  ATSTIUCTIC] \4{ \CL DLNNb DAC,

Besry'relsen
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IIj emmesidekonkurrence n 2007
Også i år kører vi hjemmesidekonkurrencen- R€gleme ff følgelde :
Totalliededo fisk indgå( iklte i konkurrencen. Regler om fiedningstider og
mind-stemål skal sclvfølgclig overholdes. Desuden skal fiskene være fangot i
RSF vand. Ved vægllighed vindcr korteste fisk. Regleme er følgende :

Først tilmeldte havørred lil hjefimesiden giver enfl. Dr. Nielsen til en seftior
eller et g,vekort på kr. 100,- til en junior. Største tilmeldte hnøned hver
m&ned pftEmieres med et gavekort på kr. l0A,-
AIla ,n'ånedsguekort sporrseres af FISE & NA:rARE v. Poul Køhler.

Ved neste ån generalforsanling tek*es lod, blandt ølk tilneldte fsk til
hjemmesiden, om to garekofi til FISH & NATURE på b. 500,-.
Gavekortene spotrseres af Ribc Sportsliskerforeniug.
IIvis mfanger ikke er til stede |ed generavo$amlingen, og hans Jisk trækkes,
da udgår denne, og der hækkes en n!. Det gældel derfor om, at kafime til
generalfursarnling, Iwis man I have en cha ce i lodtrækningen.

Fangster til hjemmesiden skal meldes til weebmaster Dan Zoega Nielsen-
Besq--relsen

KØB.SALG_BYTTE
Alle medlemner kan gratis få bragt køb - salg - bj4te annoncer under
derure rubrik.
Købes
Hvem ligger inde med nogle billige fluebindingsmatcrialer, der ikke
aavendes mere. Jeg er inte.esseret i materialer til binding af vådfluer, sa
som dubbing, haler, nakker osv,

Henvetrdelse til Mortetr V. Isaksen
Tlf. 29 84 70 80 Gedst efter kl. 17.00)
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Fredningstider og mindstemål
Da der karl være specielle ftedninger for andre åer, bør man kontakte de
respektive foreninger indefl e!'t. fiskestart.
Men hcr er fredningstider og mindstemål for Ribe
Spo.tsfi skerforenings vaI1d :

Havøraed
Bækørred
Bækørred
Gedde
Stalling
Skrubbe
Ål i ferskvand
Sandart
Regnbuer :
Aborrer

l lll - l/4 min. 40 cm-
l/11 - 1/4 min. 40 cm. i Fljortvad å
1/I l  -  l /4 min.30 cm.
l/4 - l/5 min.45 cm.
15/3 - l5/5 min.35 cm.
15/Z - l4/5 nin.25,5 cm.
Ingen min. 45 cm.
1/5 - 31/5 min. 50 cm.
Ingcn fredning og mindstemåI.
Ingen ftedning og mindslemål.

HUSK : Srø6el ag /a*s er lolaltredede
Nedfaldsfisk, snæbcl og laks skol omgående gerrudsettes.
Genu.ls@tning øf/isk skøl she på en så hensyhsfuld måde som
mulisL

RSF.s NYHEDSMAIL
,IENDRING AF MAILADRESSE i

ADRESSEÆNDRING
Ønsker du at blive tilsluttet Ribe Spodsfiskerforenings Nyhedsmail, så
send en besked om dette på mail : briisribe@stofanet.dk
Er du tilsluttet RSF Nyhedsmail og har fået ny mailadresse, så send en
besked om dette på mail : hiisribe(@stofaneldk
Er du fl)4tet og har åer ny adresse, så meddel ven-tigst dette til
foreningens kasserer Holger Søensen på mail : holeeres@stofanet.dk
Det sparer os lgggqt tid, hvis vi får disse meddelelser !
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Flads å mangler stednavne
Hvis du kender til navne på steder i Flads å, som ikke all€r€de er beskrcvet i
vores kortmateriale, så vil vi meget geme have besked herom. Måske har du i
en åffække brugt et navn på et sted, so,n en bekctldt engang forlalte en pudsig
historie om! Måsko er det bare mest pråkisk at kalde ei gograder sving for
"Vinkelsv;ngef'. Sådan opslår stednavno ved vores elskede fisk€vand, og det
er der ikke noget galt i. Tværtimod, så bidrager det måske til foreningens
historie, og det giver i hvcrt fald lidt kolorit på tilværelsen, synesjeg.

Pt. har \.i kun kendskab til navne på trc sving og to spang. Det er jo ikke
alverclen, når man ser på dettilsvårende A-stykke aIGels å, for her beskriver i
alt 30 navne med nærmcst få m€ters nøjagtighed, hvor man befinder sig. Bare
tæol på navne som "Jøkers l'ot", "Svabos Hul", "cammel Tltorvald" og
"Automalen". Sådannc stednave er i sig selv er en vældig praktisk foranstal-
tning, når nye medlemmer skal navigere rundt på nye jagt(fiske)marker.
Personligt synes je8, at Flads å er lidt svær at 'komme ind på livet af netop
fordijeg aldrig riglig ved. hvorjeg befinder mig.

Foreningens egn€ kort over alt vort fiskevand kan du finde på hjemmesiderq
eller du kan få tilsendt en kortfolder fra kassereren,

Dan Zoega-Nielsen
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Foreningens fiskehytte
Du kan stadig nå at leje foreningens fiskeh)rte på Kaltoflvej 2, men huset er
meget optaget så kontak Dar Zoega i riglig god tid.
Huset ligger i naturskønne omgivelser bogstaveligt talt kun et fluekast tia
Gels å - og kun et surfkast fta Flads å.
Der er i l , lc \  i ld ju(sur. men der er bi igl.  godr bcl;ggendc ,amr i  psn sland.
Kod og godr så er del et godt udgangspunlr lor cn (onccnncrer f isl ,eueelend
eller en dejlig fiskeferie.

Iluset indeholder:
Spisestue med brændeovn.
Opholdsstue med brændeovn.
Køkken med komfur, køleskab samt altnødvcrurgl.
Soveværel s€/stue med 3 sovepladser.
Toilet med handvask og bruser samt el-vanne.
Entre med fryser til fangsteme.
Værelse på L sal med soveplads til 2 personer.
Bryggers.
Flere sovoplads€r i stue samt e\.1. på loft.
Madrasser, hovedpuder og djmer.
God teltplads og bålpiads i baghaven.
Ituvemøbler, grill m.v.

Man medbringer selv daglige fomødenheder samt sengelinned.

Priser for 20072
I overnatning
2.ovematninger
3 ovematninger
4 ovematninger
5 ov€matninger
6-7 ovemahringer

Hvis du ønsker at leje huset skal du kontakte Dan Zoega på tlf.
2945796s.
Skynd dig - for der er rifl om udlejningen. Jo fur du booker, des bedre.

kr. 290,- incl. el. og træ.
k. 520,- incl. el. og træ.
kr. 730,- incl. el. ogtæ.
kr. 950,- incl. €1. og træ.
l{r. 1.160,- inci. el. og træ.
k. 1.300,- incl. el. og træ.
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Torsdag den 8. marts -
MILJØKATASTROFE.....

Allerede i morgennyhederne lå ordct miljøkatastofe i luften, Mindst 1
million liter gylle var, i nattens løb, strørnmet ud i Elkær bæk lidt nord-
vestlig for Voj€ns. Elkær bæk løber til Gram å øst for Øster Lindet.
Både Bercdsskabskorpset og Falck var på banen og fik ved en professi
onel indsats begrienset skademe. De store slamsugere gik i gang med at
få gyllgn puinpet retur til gylletanken, men miljøkatastrofen var atter en
realilel. Elkær bæk blev restalrrcret for ca. I % år siden og så sent som i
efteråret blev der udsat % ars lakscyngel i denne. Dette må nu anses for
tabt, da DlkæI Bæk er uddød cffer dette gylleuclslip. Hvor meget dcr
nåode ud i Gram å er uvist, men den høje vandstand har givet bevirket
en hurtig opblanding / foaynding, således der ikke var mærkbare
virkninger. Del håber vi da !
Hvorom alt er, så tænker man på, hvad der ikke kan ske rundt ved vore
åsystemer, hvor store gllebeholdere forsøger at gemme sig i tenænet-
Ingen ved hvorfor dette uheld skete ! Men det t!!!g ske l! Det måtte
!(\9 kunne ske I
lngen er inl,eresserede i at noget sådant sker, og alle er ulykkelige.
Spildte r€ssourcer og frivillige arbejdsindsatser.
Omking grlletankene i vore landskaber skal der etableres den højeste
siktrrcrhed, der kan opnås ! Dct or i alles interesse.
Sikkerhedssystemer på tanl(udløb og fyldestutse skal være optimale.
Skulle der alligevel ske et udslip, da skal der være etableret sikre vold-
systemer, der hindrer gyllens vidcrc løb mod vandløbet.
SikJccrhcden skal ubetinget være helt i toir. Det udslip, der e14. kan ske ,
må ikke kunne ske !
I-ad os alle arbejde for dette.

Venlig hilsen Formanden



Fangstrappo rt 2006 kommentarer
2206 blev iltke årct med de store rckordfangster, men vejret taget i bohagt-
ning, var det måske slet ikke så ringe endda
En afgørend€ ting i den forbindelse erjo, om der er lystfiskere, som befinder
sig ude ved åeme? Med det i baghovedgt, så må vi konstatere, at der var lange
perioder, hvor åeme absolut ikke var ovenendte, og selv om man har hort om
fiskere, der var så heldig€, at on fisk hoppede op i deres båd, så er der endnu
ingen, som har fanget fisk medcns de lå hjemme i haven og Død solskinnet.
@Ifg!!g! nok så er det de mest flittige fiskerc, som har kunnet udfylde
fangstrapporten med op til 6, 7 og l0 havørreder, så der er gode beviser for, at
fiskene var der - på trods af vejret, men altså -Å&e/r€ skal også være dor -
nede ved åen altså!!! ! ! ! ! l !
For rosten tåk for alle fangstrapportemo.

Ilolger

PS: Når du bliver så gammel, at du beg4rder at indse, at din far havdo ret, så
har du sikkert en søn, der mener, at du taggr fejl.

Garnmelt ordsprog



Lystfiskeriets dag den 20. maj 2007

Denne dåg søsæfter Danmarks Sportsfiskerforbund et nyt projekt kaldet "
Lystfiskeriets dag ".
Det blivcr en årlig tilbagevendende begiv€nhed, hvor dansk lystfiskeri sættes i
fokus gennem en lang række spændende aktiviteter låndct over.
Målet er, at udbrede kendskabet til lystfiskeri og derigeonem sbTke medlems
udviklingen i forbundet og lokålfo.eningeme. Dagen er en lardsdækkende
tcmadag omkring lystfiskeri, hvor allc få.r mulighed for at Iå en fiskestang i
hånden og lærc noget om fisk og lystfiskeri.
Ribe Sportsfiskerforening laver et lokålt arrangeme t i samarbejde med Skov
- og Naturstj,T€lsen.
Araangementet vil højst sandsynligt løbe af stablcn ved " Sandfanget ",
mellem Ribe by og Nørr€marken og foregå{ som sågt den 20. maj kl. l0 - 15.
Man kan prøve en fiskestaDg og der vil være forskellige mindre konkunencer,
man kan deltage i.

Arrangementet og prograrnmet for dag€n vil blive annonceret i dagspressen.

Bestrelsen
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