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Sygdom.....

Man siger, at sygdom er enhvers hene !! Det harjeg også måtte sande - for
første gang i mit liv.
Dagen før Premieren blev jeg mmt af en blodprop i hjemen, hvilket var årsag
til at jeg ikJG deltog-
Resultatet var månglende taleevne og en højre arm, som blot va. der !
Træning træning og atter lræning har bragt mig dertil, hvorjeg er i dag. Jeg
foretager mig så at sige det samme, som jeg giorde tidlig€rc, - nu blot i et
roligere tempo.
Det kanjeg ik*e mindst takke min familie, sportsfiskere og gode venner for, -
I var medvirkende til at, j€g kom tilbag€ . Det viljeg geme sigejer TAK for.
Mage til opbakning skal man lede længe efter. Tak for alle besøgene og
hilsner i form afopringninger, breve, mails samt blomster og gaver.
Nu kigger vi atter fremad - The show must go on !!

Børge

S,.'trSONEN
Det har været en fomidabel sæson indtil nu - i hvert tilfælde rent fangst.
mæssigl,
Men åeme har også flydt over med vand, hvilket har resulte.et i høj vand-
føring, med følgende stor opgang, og meget flotte fangster til følge.
Hjemmesiden har været et "Eldorado" af fisk, som vi aldrig tidligere har
oplevet på denne side. 5 - 6 kg. havøneder harjo nærmest været dagligdag at
høre om. Mange store er også mislede, men det hører vel med til lystfiskeriet.
D€t er det der gør det spændende.
Men det er dejligt at se de fomemme fangster, og ikke mindst at mange €r
villige tilat offentliggøre dem. Det lover godt for foreningens fremtid.
Nu venter vi så spændt på fuels fangslmpporter. Det er af stor vigtighed, al
disse udryldes omhyggeligt og ærligt, da dcr er mulighed for, å1 åsystcmet og
dermed bl.a. Ribe Sportsfiskerforening, tilgodeses med €n fangstkvote på
laks, - så det bliver spændende.
Fortsat KNÆK & BR lf,K i vintersæsonen - uarset hvor I fisker og hvad I
fisker med.

Fomarden.



Arbejdsdagen de 24. marts 2007
Sofen strålede og 20 par arbejdshænder var klar til at tage fat fra
morgenstunden af
Det blev en rigtig god dag, hvor der blev hygg€t, samtidigt med at der blev
arbcjdet til d€n helt store guldmedalje. Alle gik på med "kum hals " og rigtigt
godt humør. Det kunne kun blive en vellykket dag
Et arb€jdshold på 20 mand løfter rigtigt megeq og resultatet var da også klart
synligq da dagen var omme.
Der blev låvet hegnsovergange, lavet afskærmning med ny hæk på Poulsens
Plads, hvor Holgers bænk også blev flyttet, renovering af Kudsk's bro, malet
bomme, malet flagstang, malet og olieret bord-Æænksæt, jævn€t muldskud og
temet blade på K2, renoveret bro ved Markskeisgrøften v. Hjortvad å, køn
borde, skraldespande og skilte til vore pladser, opsat nye skilte iHjortvad,
hentet gl. skilte v. Kanalhuset somt lavet en storslået middag til 22 personer.
Det er lige fø, at man kan blive helt forpustet, men det er en ftyd at gå og
kik*e på bagefter.
Samtidigt lærte matr noSle nye at kende, og hvem ved, måske var det en
fiemtidig fi skeka$merat ?
Under alle omstændigheder skal I alle have en KÆMPETAK for en
formidabel artrcjdsindsars. En særlig t k til Trine og Majken, som frivilligt
stillede sig til rådighed som køk*enhold. Det er slet ikke let, at skulle lave
røget skinke med kartofler og flødestuvet spinat samt is med frugt til d€ssert,
til 22 personer ! Men I klarede det SUPER.
Tak for en SUPER indsats.
Jeg håber, vi ses ril næste arbejdsdag. 

lormanden

Generalforsamlingen 2008
For at undgå sammenstød mellem ferieuge 7 og generalforsamlingen
Afholdes generalforsamlingen lørdag den 2. februar 2008 i Ribe
Marks Forsamlingshus 

Bestvrersen



PREMIERESAMLINGEN DEN 1.
APRIL 2OO7

Dager started€ kl. 09:00 med afsløring af det fme nye plads-stilt på poulsens
Plads. Age og Ejnår Poulsen var selvfølgelig tilstede sammen med en god flok
medl€mmer, de. alle hørte næsdormanden holde en kort tale inden skiltet blev
afsløret og indviet på behørig vis med en lille skarp til halsen. Da det nu vår
sæsonstart fik åen da også en dram med på vejen, med håb om at den ville
vise sig fra en gavmild side i den kommende sæson.
Kl. ll:00 var gårdspladsen på K2 godt fyldt op med medlemmer, som
hyggede sig med kaffq rundstykker og en dram til at varme sig på. Vejret var
næsten ålt for fint til havønrdfiskeri, så folk havde da heller ikke travlt med at
komme videæ. Dejligt at s€ hvordan det sociale engagement for alvor er
be$/ndt at vokse i vores gamle forening. Medlemneme nyder hinanden
selskab og der tales om tidligere sæsoner og gisnes om den der komm€r. Det
binder os sammen, og gør os til en endnu stærkere forening. Fiskemæssigt var
engagementet nok størst blardt vore junioler, så det var ikke så mærkeligt, at
det netop var en junior der tog hjem fra åen med dagens største fangst. Jonas
Rygaard fangede en fin havørred på 4,7 kg endda tagct på en hjemmebundet
'Den Våde lløne'. Vi glæder os til at s€ et lige så stort opbud af mennesker,
når vi runder sæsoflen af onsdag den 3ll10 på IO.

Næstfomarden



HUSK: Forslag til generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest 1. december 2007.

Juniorlederkursus ....
Foreningen har haft to juniorer på juniorlederkursus i efterårsferien. Det
er dejligt, at de to har lyst til det og brænder for lystfiskedet. Det drcjer
sig om Thomas Nymann Nielsen og Jonas Rygaard.
Fra bestyrelsens side, ønsker vi dem KNÆK & BR€K med Deres
forehavende, og venter spændt på Deres reaktioner geme i form af
spændende artikler til kommende blade.



Lystfiskeriets Dag - Søndag den 20. maj
Man har gjort det til en tradition, i Danmarks Sportsfiskerforbund, at denne
dag kan alle komme ud at fiske. Ribe Sportsfiskerforening og Skov -
Nafurstyrelsen samarbejdede om ct armngement, som havde sit udgangspunkl
ved Sandfång€t, i fube. Alle kunne forsøge sig med stång og snøre og dermed
prøvg hvor svært €ller hvor let det er åt fånge en fisk. vi markerede
araangementet ved opstilling af en stor tepee , som Skov - og Naturstyrelsen
stillede til rådighed og håbede så at kunne trækk€ mennesker fia den årlige
Tulipanfest. Den foregik netop i dage.
Det er svært at konkunere med årets Tulipanfest i Ribe, men det var vi heller
ikke ude Då.
Vi fik vist flaget, og ca. en 15 - 20 menn€sker fandt vej til Sandfanget, hvor
de havde et par hyggelige timer lrled en fiskestang. Fisk blev mistede, men en
nybegynder var så heldig at fange en gedd6 - Tillykke mei fangston.
Det blev en hyggelig dag med rundstykker og varm kaffe. Tak skal lyde til
Jan, fra Skov - og Naturstyrelsen, som villigt stillede op med teltel og tak skal
lyde for bestyrelsens indsats.
Vi forsøger at gentage arrangementet næste år. 

Fomanden

Sct. Hansfesten 2007
Ca. 50 mennesker var samlet til Sct. Hansaften på K2. Vejret var tåleligt, hvor
vi kunne sidde ude og nyde det danske midsommervejr. Det var enormt
hyggeligt, at sidde udendørs og høre Åge's mundharmonika til vore fædre-
land*sange, - det bliver man aldrig træt af.
Bålet blev tændt, og jeg skal love for at vi brændte en fomem " Fiskeheks "
af, En af foreningens dygtige medlemmer havde stået for fabrikationen af
" Fiskeh€ks€n ", - det må vi godt gøre til en tradition.
Båltale og midsommervis€ hører jo en sådan aften til, så det blev vi heller
ikke snydt for.
Sct. Hanskager - det er lækkert, Det sørgede Alice, Sonj4 Jø.gen og Dan for,
det skal I have tak for.
Ellers var der gang i gillen, som mættede de mange m|rnde.
Det var en dejlig dften. Tak til de mange fremmødte, tak til bestyrelsen og alle
de som t\ialp med forskellige ting. Vi ses næste år.

Formanden



FISKEKONKURRENCEN 2OO7
17., 18. og 19. august

Fiskekonkurroncen og Fluekasteinstuktionen var blevet flyttet således at de
blev afholdt på samme tidspunkt, men det betød mindre.
Weekenden bød på godt fiskevejr. Småbyger, !ørt og lunt samt shålende
solskin om søndagen indtil præmieovenækkelsen var overståot, - så blev det
over-skyet, men når alt komm€r til alt - pragtfuldt vejr. Så mens Dannebrog
vajede over K2, startede årets Fiskekonkunence - bedrc rammer kunne vi ikke

Det gode vejr trak også mange til I(2. Begge dage ovemattede cå. 20 person€r
i de liågtfulde omgivelser, - så hyggen var i højsædet.
Først€ fisk blev allerede indvejet sent fredag aft€n, - så det lovede godt.
Lad mig sige det med det samme I Det blev en LIEMPE SUCCES.
Lørdagen var godt besøgt hele dagen igennem. Man hyggede og fik sig en
snak, med en som man ikke havde set i længe. Krejlennarkedet var godt
besøgt s€lv om vi godt kunne ønsko os nogle flere krejlere. Fluekasteksrset
var velbesøgt, og €ndnu engang skal vore dygtige instruldører have en stor
TAK for måden at lede kuls€t på. Da foregik i strålende solskh på den
nærliggende mark.
Og fiskene foftsatte med at bide ! I løb€t af lørdagen blev der indvejet hele 7
fisk, hvilket var helt formidabelt.
Søndag kastedo yderlig€r€ 4 flotle fisk afsig. Dagen startede med flot solskin,
så mange havde fundet sig tilretto til præmieoverrækkelsen, uddeling af
Hjemmeside præmier samt det afsluttende amerikanske lotteri.
Vindere i kåt€qorien:
S&!S@ filk blgy : Ert|st Btrmp, Vojens, (Pokal +Guidelirle fluev€st)
Stø.stehavørcd:
1. støste havøned Ernst Bump, Vojens 69,5 cm. 5,25 kg.
(Medaue +2.000J- + bæltetaske fia MultiEnheprise)
2. største havøned blev fanget af Tommy Andersetr, Skærbæk,69 cm.,4,3
Kg.
(MeddUe + 1.000,- + bæltetaske fra MultiEntreprise)
3. sørste havøded blev fanget af Mrgne Ro€etrblad, Cra't! 69 cm., 3,8 kg.
(Medålje+ 500,-+ bæltetaske frå MultiEntreprise)
4. største havøred blev fånget af lleDning Jensen, Løgumkloster, 62,5
cm.,2,9 kg.



(Medalje + spinnehjul fra MåcNab, Esbjerg)
5. største havørred blev fanget af Chrbtiro Kou&en, Ribe, 59 cm., 2,55 kg.
(Spinnehjul fra MåcNab, Esbjerg)
6. størst€ havørred blev fanget af Benny Meldgeard, Ribe, 55 cm.,2,4 kg.
(Fisk€vest fra MacNab, Esbjerg)
7. største havøned blev fang€t afJohn Nielsed, Vojens, 57,5 cm.,2,35 kg.
(Gavekort på 300,- til Revisor Jøm Schmidt, Ribe)
7. største havørred blev fanget af Niels Mlchaellen, Ribe, 57,5 cm., 2,35 kg.
(l stk. spindehjul fra Brøns Jagt & Fiskeri)
8- største havørred blev fanget afJohr Nlelsen, Vojens, 57,5 cm., 2,3 kg.
9. største havørred blev fanget afErik Erbs, Vojens, 53 cm., 1,85 kg.
10. største havørred blev fanget af Niels Michaelsen, Ribe,46 cm., 1,0 kg.

Største iuniorfanqede fisk tilfåldt : Kristlan Aoders€n, Skærbæk.
(Pokal+spindehjul ta Esbjergfi skemes lndkøb)
Største eedde blev fanget afKristian Andersen, Skærbæk, 59 cm.,1,5 kg
(Medalje+g" ABU sfang med spinnehjul fra Ribe Jagt & Fiske )
Der blev ikke fanget nogen bækørreder og stallinger, hvilket b€tød ai der var
præmier til de 7 største havøn€der , stø.ste gedde , samt kategorieme :
Konkurrencens Største fisk samt S!ørste Juniorfangede fisk.
Men ubetinget en formidabel succes.
Marge dejlige fångster, en masse dejlige mennesker, pmgtftuld tratur sarnt
godt fiskevejr, - hvad m€re kan vi forlanSe ?
Tak til vore trofaste sponsorer udeir hvig støtte konlurrencen var en
dimension fattigere.
Tak til de som henholdsvis ovemattede og besøgte os på K? hele weekenden
igennem,
Tak til vore dygtige fluekasteinstruktører, som altid er villige til at komme,
når vi kalder.
Tak til vore trofaste hjælpere, vort køkkenpersonal€t og resten af bestl,relsen,
som gjorde en stor indsats, for at arrangementet blev så succesfuld, som
tilfældet var.
Det er dejligt at kunne arrangere loget, som bliver en succes.
D€t vil vi geme sige stor TAK for. Anangementet gentag€s næste år på
samme tidspunkt.

Formanden
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JULEMARKED 1. december kl.
10.00 - 16.00.

Som noget n)/t alholder vi et ruLEMARKED, og det foregår 1. lørdag i
december måned, dvs. den L december. Det skal være en dag, hvor man har
mulighed for at tåge hele familien med på K2.
Mange benytte. sig alligevel ofat tage familien en tur med i skoven efter grån
og andet pyntegrønt eller måske etjulehæ, - hvorfor så il*e kikhe ind på K2 ?
Vi møblerer stalden om med boder, hvor man kafl sælge alt muligt, sætter
vame på, åbnei K2, s.å det rigtigt bliver hyggeliSt. Man er hjertelig velkom-
men til opstilling af en ellet anden form for bod, hvor man sælger et ell€r
andet, - gene noget der har med jul at gøre.
Det har måske ik*o rigtig noget med fiskeri at gøre, men alle som har lyst kan
å en bod mod henvendelse til Formanden, Vi håbor ot vi blivor rigti8 mange.
Vi hygger helc digetr og sorver€r v|fm kdfe, vann gløgg , eblcskivcl og
småIuger og alt er grstis,
Lad os få en hyggelig dag ud afdet, - det foregår fra kl. 10.00 - 16.00.

Bestyrelsen

AS.!'R.ISI( STENTA\/LE .
Ån zooo FØR r(f,rrsrr .

FORI(YNDER.:

Guderne trækker ikke fra, i den tid, af
et menneskes tilmålte levetid . der er

medgået til at fiske !!!!
Det er vist værd at skrive sig bag øret l!

l1



TILMELD DIG RSF.s NYHEDSMAIL
Vil du have lynhortig opdatering af, hvad der sker eller er sket , så tilmeld dig
foreningens NYHEDSMAIL. Vi har omking 100 tilshttet denne ordning.
Vi udsender ca. 4 - 6 NYHEDSMAIL'S on året.
Send din E-mailadresse, eller får du ny E-mailadresse, til formanden eller
w€bmaster, - så er du med på " den lynhutige linie ".
Dette er et servicotilbud, som man selv tilmelder sig. Men der €r ingen gund
til at fortvivle, - det sanme vil blive skrevet i det næste nummer af
fiskeRIBEtragtn inger.

Afganistan !!!!!
En af vore bestyrelsesmedlemmer ( Luffe ) er blevet sondt på tjeneste i
Afganistan i et hah,t år !
Så må vijo klare os, så godt vi kan, indtil vi fiir ham velbeholden hjem igen,
Der er 50 gt valme derovle, så det er nok ikke lige havørreder, hanjagter-
Men hvorom alt er, - si ønsker vi ham og hans fåmilie alt mulig KNÆK &
BRÆK, i den tid håD er hjemmefra.

Formanden

Glæden ved at se en fisk.....
Aldrig bliver man træt af at se en dejlig fisk ! S€lv on en anden har fang€t
den, €r det en sand fiyd - hvea gang. Glæden ve-d at opleve, at andæ er
lyk*elige ved fangsten, er superdejlig. Den fiyd, sorn afspejler sig i fangst-
berctningen, af ham som lige har haft oplevelsen, er ubetalelig.
Nfu man v€jer og måler, en stor eller lille fisk for en lystfisker, er det tydelig,
at se hvor lykkelig han er for sin fangst.
Her i aften vejede jeg en stor fisk ind for en af vore medlemmer. Jffggn
Nielsen, Fiske Avisen, kom prompte, som han plejede og forevigede fisk og
fanger, - s€lv om det vår ved at være sent. Alene hyggen ved at Jørgen dukk€r
op og ffir b€retningen af den nyslåade fånger, som næsten rnå tænk€ sig en
ekstra gang om for at kunne huske s€lve fighten, er ubeskrivelig.
Derfor - er det en glæde hver gång,

Formanden
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Naturens vidundere....
Det viste sig at være en af de dage hvor fiskene ikke ville bide, eller i hv€rt
tilfælde ikke giorde det .
Jeg havde ellers sat næsen op efter "noget blankt", men nogen fisk blev det
ikke til denne dag.
Men noget åndet åbelbarede sig ! Allerede på cyk€lturen derud kom en
hind til syne i vejkanren. Den var flot lysebrun i farven, og da den fik øje på
mig, fik den travlt. I et kæmpespring var den borte i den taette løvskov. Jeg
tænlde, " det var alligevel pokkers ".
Nede ved åen gikjeg i mine egne tanker, det bedjo ikke, såjeg kunne lige så
godt gå at nyde det lidt. En rumsteren i græsset bag mig, og en kendt
klukkende M fortalte mig, at der var tale om en fasankok, som nok vidste,
hvis territo um jeg var trængt ind på. I et formidabelt svæv, mens den
fortsatte sin klukkende lyd, forsvandt den op ad åen. Jeg syntes, det var helt
dejligt med disse afbrydelser. Lidt længere oppe ad åen så jeg en " brud "
,som sad og kikkede på mig. Mage til nysgerrigt dyr skal man lede længe
efter, men ligeså nysgerrig den er, ligeså slg/ er den.
Den løb forbi mig i en halv meters afstand, - uden at værdige nig et blik.
Først da den var kommet til sit bestemmelsessted, vendte den sig om og
beraglede mig n)sgerig. som om den vi l le sige :
Hvad søren er han for en fyr ? Vips - så forsvandt den.
Men som sagt, fisk gav det ingen af denne dag, - men naturen er nu
forunderlig 

Fomanden
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Gamle fotografier....
Vi efterlyser gamle fotog.afier af åen eller personemg som fiskede ved den.
Garnle billeder af K2, som huset så ud i gamle dage eller andet, som hår
relation til foreningens omgivelser.
Lystfiskere har alle dage geme ville foreviges rned deres fangst - måske deres
livs største fangst.
Derfor MÅ der findes sådanne billeder. Vi låner dem gerne og retumerer dem
efter endt brug i ubeskadiget tilstand. Støder du på sådanne billeder under
oprydning elier andel, så ret henvendelse til Ribe SportsliskerforeDing v.
Fordåtrd Børge Riis.
Smid dem for guds slryld ikle væk, det er minder, der ikke kan erstattes igen.
Vi har ganske å afslagsen, og håber meget på at nogle mennesker, lystfiskere
eller ej, vil være os behjælpelige. Derfor kik godt efter i gemmeme, på loftet
eller andre steder.

Portoforhøj else. . ...
Atter engalg forhøjer Post Danmark portoen. Man barsler med 75 øre for det
billigste brev. Dvs. det billigste brev kommer til at koste k. 5,50 ! Det, s),nes
jeg, er dyrt .
Det er i hvert tilfælde dyrt for Danmarks foreninger. Først tqmede rege-
ringen portotilskuddet til foreninger, så lemede man den komrnunale ordning
med hj&lp til trykning og atter engang far vi portoforhøjelser.
Dct er som om, dct ingen ende vil tagq - eller er det måske enden, vi kan
skimte?

l5



Hj emmesidekonkurrencen....
Det er utrolige fangster, der er giort i foreningens vande indtil nu'
D€ fiskere, der er flittige ved åeme, får bonus for deres fljd, og månge andi€,
som or ude, har også heldet med sig

Størst anmeldte fisk rit hjemmesiden blev :

Jonas Rygaard med en havørred på 76 cm. 4-7 kg- fanget på
rørflue i Gels å, A-stykket.
Aplil måneds største anmeldte fisk til hjemmesiden blev :

Jonas Rygaard med en havørred på 76 cm. 4,7 kg. fanget på

rørflue i Gels å, A-stykket.

Maj måneds største anmeldte fisk til hjemmesiden blev :

Erik Madsen med en havørred på 79 cm' 6,8 kg. fanget
wobler i Gels å A-stykket.

Juni måneds største anmeldte fisk til hjemrnesiden blev :

Mogens Rønnov med en havørred på 82 cm. 7,5 kg' fanget på
wobler i Gels å, A-s8kket.

Juli måneds største anmeldte fisk til hjemmesiden blev :

Jens Chr. Torbensen med en havørred på 6 kg' fanget på flue
i Gels å A-stykket.

Vindeme har fået deres oræmie overrall.

August, septembet og oktober måneds vinderc Gr deres præmie

overrakt ved Ceneralforsåmlingen.

August måneds største anmeldte fisk til hjemmesiden blev :

Aage Lysen med en havøned på 85 cm. 6,7 kg' fanget på
Meps 3 i Gels å, A-stykket.

SeDtember måneds støste anmeldte fisk til hjemmesiden blev :



Kristian Terkildsen med en havørred, en haafisk' på 84 cm'

8,5 kg., fanget på wobler i Flads å, A-stykket'

Oktober måneds største anmeldte fisk til hjemmesiden blev :

iftårf.irO Sørensen med en h avøted pit 7 5 cm' 5'5 kg' fanget

på hjemmebundet rørflue i Gels å, A-stykket'

Vi ønsker alle fangeme et stort tillykke' forsat KNÆK & BRÆK

samt tak fordi t benytted€ foreningens hjemmeside'
Bestvrelsen

Udsætning af lakseYngel....

Så er der atter tidspunktet for udsætning af lake)'ngel Det drejer sig om %

il ;";;i ;t 
"". 

5 I 8 cm fremavlet på moderfisk fta den oprindelige gamle

Ribe slmme. Der udsænes ca l5000stk,
hvilket svarer til udsætningsplanen
ili';;;';.;;;;;:'en" ligelisr fordelr mellem øvre cels å" Flads å os

;ilffi;. 
"u;;;i;;n 

foågåinred både' sål€de5 al der udsættes h\ad der

Ådt regnet svarer til I slk laks pr' meter å'
jåil ;;;;;il;;,. * de små laksefisk ikle stresser hinanden os er sikrer

størst mulig chance for ovetlevelse
iiå*åin*!Å" t"*eil den l.l. okrcber. og vi glæder os meget lil at se nogle

afdisse la-ks om nogle år. hvor de har laget på i vægl'

iia."i"r"g." i"."d* r samarbejdsudvålgsregi og er-et, samarb€jde- mellem

iti" attti.t"o slportsfiskerforeninger' Danmarks Fiskeriundersøgelse og

Danmdks Center for Vildlaks.
Vi ønsker disse nye fisk KNÆK & BRÆK i åren" 

""tou"lor'n-d"n
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Store og mange fangster i vore vande....
Der bliver fanget mange og store fisk i foreningens vande, - i hvert tilfælde
dem som vi får kendskab til. Hjemmesid€n fortæller om fangster af
havørreder i alverd€ns stø.relser over mindstemålet. Det bliver spændende at
se fangstrapporteme for året 2007-
Hvad skyldes så dette ? Jeg tror, at årsagen skal søges i flere ting bl.a. :

De mange restaureringstiltag der udføres iå systemet. den udvidede fredniflg
vi fik af havørreden i forbindelse m€d laksefredningen ( den sådaldte
grønlænder fredning ), gamforbudet i Vadehavet, kav om stop st i ruser og
ikke mindst den megen nedbør, der ertilført å systemet frå oven i år.
Havønedeme skal jo klare sig selv ! Forstået på den måde at vi fo*)ere-der /
restaurcrer gydebanker og stryg i de små vandløb, således at diss€ står klar til
til opgangen og selve S/dningen. Så det er vel at mærke vildfisk, vi f;ir op i
vandløbene, - nu skal de, i forhold til tidligere, blot selv klare paragraffeme I
Det lader åbenbart til, at det gør de også, for opgangen har været stor til dgnne
sæson. Så bliver det bare spændende, at se om næste sæson bliver tilsvatende
god.
Noget andet er med vore laks, som p.t. er fredede-
Der el,fisker vi moderfisk, DNA - tester og på de " rigtige laks " avles og
udsættes mindre fisk.
Samtidig restaurercs der i å systemet, spæringer af enhver art temes , dor
laves nye stryg , Fole dambrug er ændret til modeldarnbrug, vandindtåg
ændres ved Celsbro dambrug ligesom åen, ude! om dambruge! forlægges i
en nordligere trace, og de gamle turbiner lemes ved Stampemøllen i fube,
Når så dertil lægges projekter for forbedrede opgangsforhold ved Gram
El.værk samt ændring afforholdene ved Kasnup Engvandingsanlæg, så står vi
lige pludselig ned et å system hvor der er fuldstændig fri opgang.
Fri opgang for havøneder , laks , snæbler samt å systemets øvrige fisk.

Det tegncr lyst, men vi kan kun væbne os med tålmodighed tnht. de enkelte
projekter endelige gennemførelse. Dog ser det ud til, at disse bliver
gennemført i 2008,. viventer atter engang med tålmodighed.
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S.I0SONAFSLUTNINGEN - huskede
jeg det ??

Atter i fu alholdt vi i RSF en afslutning der markerede slutningen på
årets fiskesæson. Det har værct en forrygende sæson, så der vax nok at
berctte om.
RSF var vært ved en kop kaffe eller en øl i de hyggelige omgivelser på
K2.
20 - 25 mand samledes et par timer, hvor fiskesindene atter fik lov til at
falde til ro og oplevelseme fia sæsonen lov til at bundfælde sig. Der var
masse. at fortælle om, og snakken gik som sædvanlig i bøjt gear.
Kafien var varm og der blev drukket masser af den,
Vi s)'ntes, del var fomemt at se så mange, som gav sig selv mulighed
for at dv€ et par timer ud af kalenderen på denne sidste fiskedag, - selv
om det var en hverdag.
Tak for fremmødet, - vi ses næste sæson eller i vinter€ns Fluekub.

Fonranden
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Sdsesi

Sælgcs :

Sælses l

Sæle$ :

Køb-Salg-BYtte
Esbjerg før 1925, i rulerkumt og farver - træk af

Esbi€rss historie . ( 183 s) 1981
Esbierg før 1940. imalerkunst og farver - historie og

historier. ( 512 s. ) 1986
Begge bøger er skrevet af Tage Sørensen' indbundne og

som nye. k-XDi
Træk af Gøm sogns historie afH. P Sørensen'
lndbundet 473 s. fug. 1963
Kr. 150.-
Landet bag digerne. Hjemstavrsbog for Tønder Amt og

by. Uindbundet.
170 s. + kort. Kr. 75"-
Lystfiskeri - Gedde - Abone - Sandan afLudvig
SvendseL ( 164 s. ) fug. 1944.
Bogen er indbundet og i god stand. Kt' 125--

Henvendelse : Børge fuis, tlf 75 41 07 59

..;"ffi,skehytte sælges
Så er chancen der - en 'lolig' ved A-stykket
Hynen ligger dejtigt ugener{ i skoven ved Kaltoftvet
nan.tittu-føtt.tt j *uepladser /tørkloset) alt inventar medfølger

Sælges for højest acc€Ptable bud
Fremvises søndag den 27. jarNar.

Flemming Holm rlf. 74523258
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Hjortvad å - hvad sker der ?
Dette lille, i øst, vidt forgrenede vandløb var ikke bare et vandløb, som 6n
mand kunne besigtigel Det ene øjeblik svulmer den med vand og næsten løber
over sine bredder, mens den det næste øjeblik hastigt rind€r bort i takt den
faldende vandstand. i naboåen. Vesteråen .
Derfbr besluttede vi, at vi var nødsaget til at skulle have overblik over
forholdene, før vi greb ind i eventu€lle problemstillinger.
Indtil videre er vi ca. 20 mand, som dækker vandløbene fra nord for Rødding
og indtil Kalvslund bro. En til tre gange pr. sæson er man ude at besigtige
vandløbet for gydebanker, gydegravninger, g/degrus, naturligt og kunstige
spærringer, sandvandring, kreatuwandingssteder, problemstillinger o. 1.. Man
Iigesom adopterer et stykke af åen.
Man skriver en kort rappofi over besigtigelsen, tager nogle digitale billeder af
e}-t. problemstillinger samt sender rapport og bill€der til RSF'S vand-
plejeudvalgsformand.
RSF s vandplejeudvalg besigtiger så efterfølgende problemstillingen og afgør,
hvåd der videre skal forctages, samt hvorledes sagen skal gribes an.
Til tider kan det være en lang og sej proces, inden vi når til den
arbejdsmæssige side af sagen, men med et slutfacit, der gør, at det har været
arbejdet og sliddet værd.
På nurærende t idspunkt har vi været i  l \ær å og Rasselbæk og restaureret.
For tiden er vi i gang i Faris Bæk, Brøstrup Bæk samt Rasselbæk, så der er
rok at se til.
Som oftest er det maskinarbejde, vi mangler, for at opgaven er til åt
ovetkomme rent fysisk. D€r er vi så heldige, at så godt som hele familien, hos
f,ntrepretrørfirmaet MultiEntreprise Aps., er medlemmer. Dette er en
kæmpe fordel, for hver gang vi beder om hjælp, sår de beredvillige klar
gravemaskine , traktor eller vogn. Det er vi yderst taknemmelige for, - og det
vil vi geme sige dem TAK for. Uden maskinlaaft kom vi ikke langt.
Som I kan se er opgaveme mange. Selv om Skov og Natu6tyrelsen laver
større projektet så er der alligevel mange opgavet som kæver sine foll! for
at å systemet får en optimal opgang af laks og havørreder og andre fisk.
Dog har vi en fo entning om, at alting går op i en højere enhed således, at
alting til sidst lykkedes.
Folk som har lyst til ovennævnte besigtigelses - restaurcringsarbejde bedes
henvende sig til enten Mads Ømbjerg, som er RSF s vandplejeudvalgs-
formand eller formand Børge fuis 

formanden
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Rettigheder og pligter
Som medlem af Ribe Sportsfiskerforening har du både rettigheder og
pligter.
Først lidt om dine rettigheder:
Du har ret til fiskeri i den del af foreningens vand du har betalt for, og
du har ret til at deltage i de mange aktiviteter vi tilbyder på K2,
Fluebinding, fluekasteinstruktion, konkurrence, Sct. Hansaftemsfest,
præmieresamling, sæsonafslutning, julekomsammen og sidst men ikke
mindst generalforsamlingen hvor du kan tilkendegive dine s)'nspunkter.
Du fir bort medlemsblad "fiskeRlBEtragtninger" og DSF bladet
"Sportsfiskeren"
Og du har ret til at leje foreningens fiskehus (K2), hvis det er ledigt.
Og så lidt pligter.
Du skal betale dit kontingent senest l. februar for det akluelle år, men
før du betaler SKAL du udfylde din fangstrapport bag på girokotet.
Skulle du ønske at udmelde dig, så send besked før 1, februar. Du kan
bruge tlf.75421730 eller mail holeeiss@stofanet.dk eller pr brev.
Normalt får vi fangstrapporter fra over 90olo af medlenmeme, det
skulle geme blive endnu bedre.
Du skal opføre dig pænt overfor lodsejere, kontroller og andre fiskende
Du skal kende ferskvandsfiskerilovens og RSFs vedtægter.

Holser

Fangstrappoder

Jeg glæder mig meget til 2007 fangshapporteme, for jeg tror det bliver
ny rekord. og så er detjo el sjofi arbejdl.
En lille bøn er dog HUSK de genudsatte laks. Det er meget vigtigt at
få overblik over om laksestammen kommer sig - derfor.
Husk også at hvis du indbetaler til banldsparekasse, så ffr vi ikke din
fangstrapport, men til gengæld får jeg - kassereren - en masse ekstra
arbejde. Når du betaler på posthuset, firjeg en kopi af rapporten samt
et bevis for din indbetaling samlet på et A5 ark.

Holeer
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FLUEKLUBBEN STARTER EN NY
S,'trSON

Onsdag del 7, november kL 19.00 startede vi vintersæsonen i
Flueklubben , Vi er efterhånden mange, som rnødes vintercn igetuem.
Vi binder alle former for fluer, og der har sågar værct efterlyst en form
for værksted, hvor man kan lave sit eget fangstnet , en fiskekniv eller
andet spændende. Det rader vi bod på.
Så aktiviterne bliver mange, - man kan både hyggesnakke , binde fluer,
som man plejer, eller lave nogel på værkstedet, - der bliver noga for
enhver smag.
Men det prknæle er at vi hygger os, samtidig med at vi laver noget, vi
geme vil.
Så afsæt allerede nu onsdag aften til en hyggeaften i Flueklubben. Vi
sætter va.rm€ på, og af varm kaJfe står klar på kanden.
Orn man er nyb€glmder eller ej, er uden betyilning. Fluestik kan lånes,
og der er altid ekspertise til rådighed .
Aktivitetsplsn for Flucklubbens sæson udlever€s fønte klubrfteo"
AIle er velkomne.



Ribe Sponsfiskerfore na
Bøscallc 33
6?60 Ribe
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Retumeres ved varig ådæsseændritrg
med oplysning om ny adresse

Glædelig Jul og Godt nytår
Dette blad erjo det sidste, som udkommer i 2007, hvorfor vi i
bestyrelsen vil ben)4te lejligheden til at ønske alle vore medlemmer,
lodsejere, sponsorer og øv ge samarbejdspamrere EN MGTIG
GL,4DELIG SAMT Ef GODT NVTÅR, med tak for samarbejdet i
forgangne år.

BestFelsen


