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Generalforsamling
Ribe Sportsfiskerforening alholder ordinær general-
forsamling lørdag den 2. februar 2008 kl. l4sc
i Ribe Marks Forsamlingshus Koldingvej 5, 6760 Ribe

Dagsorden efter lovene
l. Fremlæggelse og vedtagelse af forehingsorden
2. Valg afdtuigent
3. Formandens beretning (herunderjunioraftl. beretring)
4. Kassererensberetaing
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmerogsuppl€ant€r

På valg er:

Kaæercr Holger Sørenren (modtager genvalg)
Næstformsnd Dan Zoega (modtager g€nvalg)

2.suppl€ant Henning V. Jensen (modtager genvalg)
3. supplolnt Csrsten Andersen (modtager genvalg)

?, Eventu€lt.
Herunder uddcling afpokaler og amerikansk lotteri.

'Bestlrels€n

Derefter som sædvanlig gulc iertø
Husk medlemskort og dette blad

Rlbo Mårk! Forgdilin$hur llggor på nordridql afKoldtngvoj llg. ov.rfor dcn
tidligcrc Ambgåd ot hlr sdtlsr. Koldingvej 5, so kort blg pÅ d.tte blad



Gen eralfors a mlin gspro gram
2. februar 2008

51. ?_09 - t?,09 k€jl€nnarked / Køb - sals - bytte
Kl. 11.00 - 13.00 Fiskefitm
!t !190 Ordinær getrorrtforsrmting
Cå. kl. 16.30 Pokaloverækkclse
C& kl. 16.50 Amerikrnsk lofieri
Cå. kl. 17,45 cule ærter såmt hyggeligt samvæ.

Krejlermarked
Så er der åtter mulighed for at gøro er godt b',tte eller en god hrndel, Tøm
dioc-gemmø for ovcrllødigt glEj og kom og fl et bord. Mange sjove handler
Iggås .dqne formiddag, Jo flero vi er, d€s sjovere bliver deq og samtidigt
bliver der hyggot m€d massor af liskosiak,

Fiskelilm
Hcn 4 fomiddrgca blivor der rnulighei fo. lidt dslapnitg i foro af
fiskefilm.
Vi har foEøgq at finde de sldste nyc og mect spændende med alr hvad hiertet
l(str begEr! sf åtlgster og flot nsrur. Det er barc oEr, at fuido sig er god;bd8.

F'orplejning
Undlr llGle armngomont€t vil d€r værc rnulighed for at købe ø1, vand,
rundstyk*or mod srnør samt pølser med brød, Keffe or gratis.

Gule ærter
ønsker mrD gulo &rær deflna drg, dr sksl nan tilmald€ sig til Holger senast
p{ drgpn kl. 13.30. Kommcr man sonere, €| det on god ido, st ringc til ham
dagon fen og bestillo. Brug tlf. nr. 75421730, ps. D€ gule ærter er gratis.



Formandsberetning 2007
Bestyrelsesarbejdet
Bortset fra sygdom, som man jo ikke kan gaxdere sig imod, har bestyrels€ns
sammensætning været uændret i årets løb, Dvs. stabilitet i arb€jdet. Det er
efterhånden også noget af et garvet hold, vi stiller med. Alle i best Telsen
fungerer godt med hinanden, der er en god tore og efterhånden har vi et
indgaende kendskab til hinandens forskellige sider. Vi erjo meget sarntnen i
årets løb, på fisketure, til anangementer afforskellig art, udsætningor, møder
og ikke å1 forglemme Flueklubben,
så med de elektroniske midler vi også alvender, så vil dot give et tæt forhold
til hinanden,

Bestyrelsesmøder m.v.
Vi har alholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling såmt møder i
diverse udvolg alt efter nødveqdighe-d. stadig væk er vi lundt regnot halvdelen
of bgsfielsen samlet, i vinte.halvåret, i Fluoklubbon hv€I ugo. Dvs. de. er
altid en god dialog til st€de.

Medlemstal og økonomi
Ved lrets sfslulning hsvdo Ribe Sportsfiskerfor€ning 42 I medlemm€r, hvilkot
er flot. Det er en f.emgang og så længe vi går don vej, har vi ingen grund til
&t kl.g€,
Totrlt er der ftemgang, men pe juniorsiden ser vi en vis stagnstio! - 16
juniorer ! Vi gør, hvad vi kan, men vi har svært ve.d at fastholde dem.
PÅ trods af elt . €t økonomisk godt år.

Kontingent 2008
Son I kan se af do udsendte girokog er kontingentet bibeholdt som sidstp år.
Reolt cr der tsle om en nedsettolse, da dor er stigning€r på nange ting, blandt
and€t forbundskontingentet og msnge andre ting vi or nøCt lil at købe,
M€n vi er stolte af at vi i år kan holdo kontingentet i ro.

Gæstekort
12007 solgte vi 26 gæstekort. Dot er glimronde, - mon ikke det skulle betyde,
at flore fik lyst til ot fisk€ i vort vand og dermod tognede medlemskab,
Ordning9n med gæstokort fortsætter uændr€t i 2008 og til uændr€t pris.



fiskeRlBEtragtninger
Nyd lar.net - det er genialt.
Vi udsendG 3 rumre i 2007, og vi synes selv, at de var &ldige, yderst
lasseværdig€ og krydret med stregtegninger, som var akfirelle. Men alt koster
penge. Trykningen sker på ot privat trykkeri, hvilket er en ekstra udgift, og
portoen stigerjævnligt. Vi bliver il*e tilgodeset på nogen måde. !
Men når bare vi kan informere foroningens medlemmer iadenfor
rimelighedens grænser, så er vi ganske godt tilfredse.

RSF s hjemrneside wrvw.ribesportsfisker.dk
Stadig er foreningens hjemmeside utrolig godt bosøgt, vi har i 200? haft ca.
41.000 besøgende på siden i 2007, - flere kar vi næsten ikke forlanse. Men vi
forsøger hele tiden at forbedre den. Flere nye ting er under opsejlin-g, men det
tager tid, fra ideen fostr€s, til den er endeligt udformet.
Jeg kan dog Iøffe sløret til et par nyheder pl siden i 2008. Det er en side om at
kende forskol på laks og havøneder, sant udbygning of det eksiste.ende
galleli. Vi håber, at dette blive godt modtagot.
Vi er rigtig godt tilftedse med udformninggn af vor hjommeside, og forvooter
ikko at dotie " look " ændrer sig.

RSF's Nyhedsmail
Man skal selv ytre ønske om .t komme mod på ordningen. Det €r der oa. I l0
son har giort. De resterende modlommer, sorn ikke ønskor at være tilmoldt
eller il'*e har filet det gjort, behøver ikk€ at fortvivle af den grund.
Oplysningemg kommor under alle omstændigheder i vod blsd -
Iisk€RlBBtrsgtningor.
Man får blot oplysningeme Iidt s€ner€. Men det er lynhurtig informstion, og
d€t €r dejligt at kunne informere medlernrnome på den måde. Jeg har også en
opfattglse 6f, at medlemmomg syntgs det er rart. Så vi fortsættor med
nyh€dsmail, og udbyggor disse efter b€hov,

Fiskerikontrol
Hvordan man ond vcnder og drejer dst, sA har dct st kontollero on
for€byggende virkrin g.
Voro kontrollø'rd var på I 6 kontrolturo, hvor 45 medlemm€r blev kontrolloret,
Alle havde deres fiskekort samt Statsfisketegn i orden. Det €r dojligt, men det
b€viser ogsq st det med &t konhollero har en effeki, og det betåler sig.



Juniorarbeidet
Mod et juniorantal på 16 medlemmgr, stor geografisk spreddng blandt disse
og on aldersforskel som or stor, så €r det svært at 6amle all€ på err gang. På
trods af dette forgglr d€r aktivitgtcr så sorn juniorklub om vin&r€n og
juniorture i fiskesæsonen. Vi har haft 2 junioror påjuniorlederku.sus i oktob€r
sidst€ år. D€t, regnor vi med engang med tiden, lønner si&
2 juniorer deltog også rcd DM i fluebindin& hvor man h€ntede sig en fom€'n
2. plads. Dor er ondnu engalg grud til at ønsko tillyl*e. M€n hods
vansk€ligheder fortr&ttcr juniora.b€jdct med d€D sædvanlige ildhu.

Kaltoftvej 2 - Arbejde ved åerne - Vore pladser
K2, - som vi kaldcr ejendommeo pn Kaltoftvej 2, er b.r€ for .llo vofts
arr8n8€mentcr. Vi er glade, for st hsvo et såd8nt sted. Men dot kræver også, at
det konstsnt bliver vedligoholdt. Dvs, græEsot slået i sæson.n samt husot
k lkct og !o!let. Dct kævcr måodskab, og det sidste vil vi indkaldo
medl€mm€m€ til at hjælpe os med engang hor i fo!årot. EII€n har vi godt fat
om K2, hvor udlojningen til medlommemo ligger pA et formidabelt niveau.
Mcn i og med K2 udlejF godt, så laæv€r dot godt mod brændc. Vi hrr sidsie
år købt færdig brændsel, hvilket vår on stor l€ttelso fo. allo.
Arbejde ved åefne €rjo ogs! ot stort område, som krEvcr sine folk. Vi
or i fuld gang mod Fnovcring af for€Dirygns skilb, - og d€l cr rDstlgq D€n
arbojdet gtr flemad, Effø årcts megon nedbør og dormed høj€ våndstard i
årmc er der flo'o af vor€ brogr, Bon trænger til en kærllg hånd.
DG or dog blovst rrpar€rEt, sl godt dct h.r v&r€t nuligt, D€n ll€{,o står foran
fomyolse. Mln høj vEndstånd grør dot som oft€ ydorst vanskolig.
Vore pladser or godt vedligoåoldf!. skilto, bord€ - bæNrtc s€mt
sfflld$p8ndo sor F$€lrtsblc u4 og grassot €r volploj€t. Floro gl. skilb
udrkiftes dog løbendc pÅ grund af alder. Men ett€r ongsng re kræver dot sine
folk.
1(2, arbojdc vcd åomo sant vorc pla&or er ot trbejde I sig selv, det krævcr
mandskab. ogse ud ovor b€styrelsgn.

Kontraktarbejdet
Min sygdom i forAr€t gjorde, at vi matgler at fomy nogle kontakter, Jeg €r
dog kommot så mogot til h&giemc, at jeg rcgn€r 6.d, ar dotb skor ild€tr
sæ8onstalt. J€g r€gn.de ilJG mgd, at jcg igen skulle kunno albejd€
tekstn6ssigt og med €n kuglepeni m€n med dgt tekrtmN.ssiga går dct, meng
dct mcd o|| kugl6pon gr. hngrommcre. MoD unda. slo omltændighedcr
bliv€r der taglt fat on tingono ig6n.

1



Søndo.jlsk Sportsfisker{orening som lejedo medfiskeret i Flåds å af os,
ønsk€do ikke at betale for d€nne ret mere ved konhrktfomyelserl Detto
betydor, at Ribe Sportsfiskerforening selv fisker på den sølige side indtil
Bikass€rne v€d Fole Dambrug. Se venligst kortet. På den nodlige side har vi
ing€n fiskeret.

Vandpleje
Som j€g nævnte sidste år, så dæLker ordet vandpleje et meget ston spektrum.
Med hens',n til tr'orvaltniDglphDene for stræbel og lak! så har det ligesom
lagt lidt i skyggen af kommunesammenlæ8ningeme. Selve dgt
udfø€lsesmæssige lader vente på sig Aftaleme e. i hus hvad angår
Turbineme ved Ribe Ståmpemølle og Fole Dambrug, mens fiorlængelso af
styrt€ne i Hjortvad å samt ændringeme ved Gelsbro dsmbrug lader vent€ p[
si8. Men moll ikke der lker noget i løbet af dette lr, vi er nødt til at vær€
tålmodigo, - det ha. det d! lært.
På hods af da mangl€nd€ projektudførolso. oplevodo vi et fonnidabelt
el,filkeri i Hjor&ad å samt i Skibbroen og StampemølleAen. Ecn al,fiskedag
h€r vrr nok til at dæl*o vort behov for rogn og mælk, Vi fik 30 liter, hvilkct
dækkede bohovot i udsEhingsplanen. Det var forrygonde !
Udførolse af HatrdlingsplarcD for Rlbo Å syrtcmet ligger jo i
Sansrbcjdsudv&lgets r€gi. Vi t4g€r os som tidligcre nævnt af Hjortvsd å, hvor
vi også i 2007 var ude at r€siaurlra. Men en ting har vi læ.1, og det €r at
ting€ne tager sin tid! Aftal€r med kommuner og lodsojor€ or ildG noget, vi
sedan lige få! på plads, Det togor den iid, det tsger,
Vorc cgne modlemmø, som besigtigcr vadløbsstr&kningpr i Hjortvad I
systemot, gø. det glimrcnd€, men dot or €t arbojde, som krævor sin tid, og
santidig cr det jo ikko vand, man normelt fisker p[ ellor vand, som man
normrlt komrnor til. Så dot or ot stort og flot stykke arbojde, som udfør€s,
Hjælp til besigigolsc og r€strurcringsopgrver krn man tilbydc til
vandpl€jeudvslgsformandan i Ribe Sportsfiskcrfor€ning " Mads ømbjerg. Vi
kan n&Bton ik*e bliv€ for mango !

Danmarks Sportsfi skerforbund
Vi hnr st formidabelt forhold til forbundets folh hvilket gør, st dot altid er on
fonøjelre &t honvende rig dertil. Forbutdskongrrssen fologår i mart6 måned,
og atts. i år vil vi d€ltrgo m.d to pcr3on€r fra bartyrlson.



Gelsåsammenslutningen
samarbejdet fuilgerer godt, og i fuets løb har vi bl.a. set på en af
Sammenllutningens broer, der skulle renoveres. Gen€mlfoNarnling er sat til
den 26. fobruar 200E.

Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet
El.fiskeri eft; hks, udsætning af laksefisk, kampen for fiemelse af spæninger
i å systemet samt restaurering afRibe Å systemet foregår i dette regi.
Nogot n)4 vi arbejder på for nuværendo, er elekhoniske fangshappoiter via
intemettet. Hvis vi skal have en laksekvote, når laksefiedningen ophøror, så er
det et krav fra DFU, at vi har noget sådånt, og det kører alløede fra i år. Så
der er travlhed i butikken. -- Men det hører I nærmere om.

Arrangementer i 2007
Aner i år har vi afholdt arbejdsdage, Premieresamling, Sct tlansfest,
Fiskekonkurrence, Sæsonafsluming, Julå/rarked samt Fluoklub og Juniorklub
i frodningssæsonen, Alle anangementår hu vær€t velbesøgt, så for ot
biboholde det godo sammenhold gentager vi dem i 2008.

Sæsonen 2007
At det ront fiskemæssigt har været en stor sæson, or ingen vist i tvivl om.
Masser af glædelige fangster et blovet indber€ttet til hjommesidon bods d€
storo vandmængdot i vore åor.
Det blive! okstra rpændende 8t se fangshapportome for 2007. Do opgør€Iser,
vi allerede har modtaget, tyder på et rekotdår, Gid 2008 bliver ligoså godt, '
dethtrbe.jeg. f s'a "f""si'

Afslutning
En stor tak for €t godt ssmslb€jde i 2007 skal lyde til alle, som Ribe
Sportsliskorforening har haft forbindelse mod i årcts løb. Jeg håber' at dette
må fortsætte i 2008 og årene fr€mover.
T&k til RSF s bestyrelse, kontrolløror, ol.fiske - og udsbhingsfolk samt slle
vor€ hjælpero for ot godt og sordoles positilt arbejde.
Endelig ån stor tåk til forening€ns hofasto medlcmm€r, lodsejer€ samt
sDonsoror, som fortsat bakkor op ornking foreningen.
Jgg håber, at dette må fortsætte mod den ånd og ildhu, som er til dede alleredo
nu,

KNÆK&BRÆKt2()()8
Børge Riis ( Formand )



Resultatopgørelse
for perioden 1. nov. 2006 - 31. okt.2007

øvrioe indtæoter 39.321 27
Kontingentindtægter

Indtægter i alt

Leje af fiskevand
Kontingentudgifter
Medlemsudgifter
Drift Kaltoftvej 2

2006/0? 200tol

493.560 474

532.881 501

-234.208 -237
-138.033 -132

- )  l .  t25 -Jo
-  9.816 4

Øvriee driftsomkostnincer -67.156 -46
Udgifter i alt -480.s45 -447

Resultat før renter 54.002 54

Renteindtæeter 15.344 9
Arcts r€sultat 67.889 63

Resultat før afskrivning og renter 52.545 54

Resultat før renter



Ballance pr 31. oktober 2907
M 

.o*, ,oo*o

ilaterielle anlæqsaktlver

lnventar RSF
Anlagsakitiver i alt

Tllqod6havender

Forudbetalt leje af fiskevand
P€riodegrænseposter

00

54.000

56.250

Likvide midler

Kas8e 180
Pånooindlitulter 680.426

60

62

0
606

Områtnlndsektivår I elt 736.856

Mve!-c!! zils5g
Paseiver

egc

EaenkåDltal

Egenkapitar primo l+s.sse
Aråtr råsullåt 67.889
Egenkapital i alt

Kortf stådo ooldsforpliotålssr

Skyldige omkostninger
c-lddorpllgtelser i alt

PasslvEr I alt

717.288 649

19.568
19,568

736,856

t9
t9

@

l l



Indkomne forslag til den
ordinære generalforsamling

den 2. februar 2008 :

$3 stk. A Foreningens medlemmer
Nuværepde teklt
Atle k&n soge optlgets€ i foroningen' Ikkc danske siatsborgere er
dog ikke ydgbsre til Be3lyrekeD og krn ikke opnå A -
modlcmsstatus

.i0ndringsforslag nr, I
Alle kan søge opl.sgelse i Ribe Sporalhhetforcntng.
Kun me.llemmer medlast bopøbahesse i Dsnmørh er valgbørc til
bætyebcn og kan opnn A - mcdlerrt6,'rotu&

Begrundelse
Flere og flere rører ved ordlyden omkring statsborgerskab i foreningens
vedtægter. Ordlyden i den nuværende $3, i forcningens vedtægter,
stid€r ganske enkelt mod EU - tovgivdngen.
Den hoider ikke i r€tten, og vi vil ikke have noget ulovligt stående i
vor€ !€dtægter.
Derfor nqværcnde forslag til vedtægtsændring ( kræver 60plo flertal )'

,Bestyrclsen



Modtaget forslag fra Bent R. Nissen den
31. oktober 2007

$ 3 stk. L Foreningens medlemmer
NwqendelgL$
Brug &f fangstkrog er forbudt fra sæsonens begmdels€ til og med
30, april.

,4Endringsforslag nr. 2 ,e
Brug ølfangstkrug erjorbudtfra søsoners begtndelse til og med 30.
øpfil sqmtlro 1. oktøber til31. oktober. ,L"y' Vq
Begrundelse
Den første periode tager jo specielt hensyn til nedgængeme.
Den sidste period€ tager hensyn til de gydemodne fislq - der er mange
af dem.
Forslaget e! en vedtægtsændring ( kræver 60% flertal ).

B€nt R Nfusen

$3 stk. L Foreningens medlemmer
N@s!b!
Brug af fsngstkrog er forbudt fr! ,,. ., . ... ,.. (dcn vedtage tokst)

Ændringsforsløg nn 3
Stug oglE ten medla gsthrog,langs lorcningeq vande' erlotbudt
,,,...,,-,,( den eedlagne teksl),

Begrundeke
Når man il&e mA bruge fangstkrcg, må man heller ikk€ gå med den, -
alt andet virker fo*ert.
Nærværende forslag er en,t e*æøsæ7!i1; 

lp 
n ao N n"na S.

/ ' Besttrelsen



$ 4 stk. A Foreningens indtægter
Nuværend€ tekrt
RcgDrk bsårrct går fm ln I til 31/10. Det rcvldorode rcgnEkrb lkd
forelægges generalforsamlingen til godkenrlelse,

,iEndringsforslag nr. 4
Regnslcabslilø gfuln Ul tll 3I/12. Da rev lerede regns*ab shol

Jorclægges gererufo$ømllngen til gotlkendelse,
( I dr 2lN7 - 2008 tlogJm ln - 2M7 dl 3U12 - 2008 )

Begrundelse
Alle afstemningor af saldi, titskivning afrenter m.v. foregår ved
årsafslumingen, - dø er lettest, hvis vort regnskab følger kalenderåret,
Nærværende forslag er en vedtæg*ændring (kræver 600lo flertal).

Bestyrels€n

$6 stk. C Foreningens generalforsamling
Nuværonde t€klt
Dcn ordlnære generalfoErmlitrg rltold€s hvert år medlo f€brusn
l'onhg , der øn!k$ b€herdlet sf generrlforsan lngen ckal være
foIm&trden i hænde senert 1. december( året før ). Såvel ved
ordinær som ekltrsordinær generalforsamling skd fonlsg Eender
mmmen med hdvrrsliDge[ iil gen€rrlfornmlinger. Kun forllrg
der hrr værct offe liggiort i ' ffuk€RlBEtrsgtnlngcr' kar
vodlrgcr,

,iEndringsforslag nr, 5 ,/
Dcn odlnærc generøIlorsømllag sftal, hve dr, vare qfholdt scnest
,nedio murs,
Forsbg , der cnskcs behamtler 4 gfneratroamllngen st at vcrc
tomanden t hende senest l. december ( årct før ). Såvel wd ordlnet
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$om eks,tøordinør generuforsømling s hal lonlag sendes s ammen
med indvørsllngen til generølforcamlingen, Kunlorsløg, der hat
eæret olffentllggjort i "fsheRlBEbagtninger " køn vedtøges.

Begrund€lse
Flere og flere medlemmer tager på vinterferie i uge 7. Derfor er dette et
uheldiel tidspurkt nht. generalforsamling. Ændringsforslaget tager
ttdgaqspunkt i, at bestyrelscn fir €t støre spillerum mht. tidspunktet
for generalforsamlingens afholdelseq samt hvomår forsanlingshus€t er
IedieI.
Nærværende fonlag er en vedtægtsændring ( kræver 60 % flertal )

Bestyrelsen

Fonløgtrø TomnE Ardenen, Skerbck, modlaget den 13. november
2007:
Tommy Aldenen fororlår, at gcner&lforEsmlingen ikke E holdca i
uge 6 - 7, me[ i ugerne E, 9 eller 10, Gruuden er, at der er for
muge på fcrle,

Svorfm besgrelsen :
Fowlaget et d@kkel ind vlø besvtelsens loÆlag, som slger medio
m4rA.



Vedtægter for Ribe
Sportsfiskerforening

S l. Forenlngens navn
Foreningans navn er'RIBE SPORTSFISKERFORENING"
For€ningens hjomsted er Ribe.
g 2. Forcnlngsn3 folmå|.
Forenlngens formål er 9t var€tage medlemmernea intere$e i at
fsmskaffs fiskevand, sikre medlemmemes adgang til disse samt at
ophjalpe fiskebestanden i d€ ejedel8jede tiskevand€.

S 3. Fo|rnlngem medlemmor,
A, Alle kan aøge optagelse i foreningen. lkke danske statsborgers

er dog ikke valgbare til b€styrolsen og kan ikke opnå A-
medlem8 status,
Ansøgning om m€dbmskab skal ske til forenlngenE kas86rer.
Ret til flsk€rl i for6ning6ns vande har ålle, der har løst
madlemskort. På Ribe å, Gels å semt Flads å stykk€t fra
Harreby bro til sammenløbet m6llem Gels å og Flads å dog
kun A-medlemskort (ds 350 enclennitetsmæs8lgt ældst€
m€dlemmer)
Medlåmskorl€t glver kun ret tiltiskeri msd 6n stang ad ganggn.
Medlemskortet giri€r tet til at kontrollore åndre.
Enhver fisker 6r ved åen forpligl8t til at udviso god og sportslig
opføreel.
Ethvgrt medlem kan af beslyrslsen ud€lukk€s af for€nlngon
med omgående vlrknlng. Udelukk€lEen skal dog godkendss af
f ørsle ordinæru gsngråltor8amling.
Intct medlåm må ill €gen ford6l €je/lsjc 'flsk€vend, hvorl
iorcningen har lr 6l€sse. H år ikke tilladt fot€ningent med-
l€mmer at anvond€ 6ller røgtg russr ellsr andet sslvfiskende I
vande, 8om er uad€dagt Ribe Sponsflskerfor€ning 6116r andra
for€ninger tilsluttet Danmarks Sportsliskerforbund. Dette gæl-
der dog ikke lodsejere.
Der må | Rib6 SportsfiskerfoFnings vande fiske8 tra og med 1.
april og til og med 31. oktober. For GelsåsEmmon8lutnlngong

B,

D.
E.
r .

H.

t.
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fiskevand gælder Gelsåsammenslutningens til enhver tid
gældende f€dnlngsbes{emmeb€r. (se medlemskort og med-
lomsblad.)

J. Bætyrelsen fasbætter mindstemål sant fangslar al for Ribe
Sportsfiskerfor€nings vande. Vedr. mindstemål m.v. henvises til
medlemskortets bagside. Alle fang€dg fisk, d6r ikk€ hjemiages,
skalstraks efter fangsten skåNomt gEnudsætt$, så vidt muligt
I lavende tilstand.

K. Der må i Ribe Spodsfiskerforenlngs vande udolukkende fiskos
måd Egnom eller kunstig æn. h er sål€des ikke tilladt at
flEke med f. åk3. maddiker, rejer, sildestrimler og llgnende.

L. Brug af fangstkrog er forbudt tre sæsonens bsgyndelse til og
måd 30. aDril.

M. Æresmedlemm€r indstilles af b66tyrelsen og godkendes af
gonerafor3amlingen. Konting€ntmæssigt ligestilles fremtidige
æresmedlemmor med bestyralsesmedlemmer,

g 
'{. Forningons Indtagtor

A, Rognskabsår6t går fra 1/11 til 31/10. Det r€vidsrsdo regnskab
skal forelæggcs generalforsamllngen til godk6ndelse.

B. P.bon på m€dlemskon fasts€ttes af bestyrels€n
C. V6d modtagobo et det førsta A-medlemskort, Bkal der udover

kortetr pris, betales indskud, d6r udgør 400,- kr Defte indskud
tilbag6betalss aldrlg.

D. For junlorer under 18 år betalos ngdsel kontlngent. For børn
under 12 år rr fiskeri€t gråtls, nAr de følge8 med €t
æniomedlem. Kalendorår€t er r€tningsglvånds for om man or
junior eller 8ånior.

E. B€lalæ kor inger el ikke til torenlngens kaæ€rBr ssne8l 1.
f6bruar, b€tragtss medlemEkab.t som ophørt. (udmeldt)

0 t. Foronlngenr bsstyrelse
A. Foreningåns leder er formandan.
B. Eåsty€lssn bæ6r et 7 m€dlommor. Dks6 v6lg€8 af gsn6ral-

forsamlingan og afgår B'ltsr fur med 2 hv4t år. Formand og
ke8serer bøt lkke vær6 på valg semme år. Brslyr3lsen kån
vælg€ en kaSserer udenfor bs8tyrelsen. Gonvalg kan flnde
8tåd. D6r vælg€e 2 bestyrel8rasuppleantor. Disse sr på velg
efter tur hvert end€t år og deltager i båstyralseomød€rng udEn
ståmmelet. SåfrBmt 6n suppleant indtræder i b$tyrslsån, cr
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han på valg d6t år, hvor d€n han erstatl€r, skulle hav€ været på
valg. Såfremt en suppleant bliver be8tyrelsesmedl€m kan
bestyrelsen Indkalde den, der ved suppleantvalg6t fik flest
stemmer, uden at blive valgt. Følgelig skal der vod supple-
antvalg altid opstilles mindst ån mere, End der skal vælgea.

C. Revision foretages af en anerkendt revi6or, der også opstiller
rcgnskabet.

D. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserår skal 8å
vidt muligt bo i Ribe.

E. Generaforsamlinger, boslyrelsesmødor og evt. fester afholdes
i Ribe.

F. Formanden har ved enhv€r afstemning på bestyrel8esmøder
og generåltorsamlinger ret til at afgivo sin stemme. Ved
Etemmelighod træffer formanden afgørelsen. (undtagen ved
valg)

S6 Forcnlngens generaliorsamling
A. Generalforsamlingen er for€ningens høj$te myndighåd
B. Generalforsemlingen skal varslss sånest I dage forud, Bkriftligt

I medlemsblådet fiskeRlBEtragtningsr til alle medlemmer.
C. Den ordinærå generalforsamling afholdes hv€rt år medio

iBbruar. Forslag, der ønske8 behandlet ef gonerelforsamlingen
Bkal vær€ formanden i hande senost 1. decamber (årel før).
Såv6l ved ordinær som v6d ekstraordinær g€neralforoamling
skal for8lag s€ndes aammsn indvarslingen til gen6ral-
foBamlingen. Kun for8lag, der her væråt offantllggjort I
'f iskeRlBEf aghingef kån v€dlag€a.

D. Indvarsling til ordinær genaralforsamling skal indeholda denne
dag6orden,

1. Fremlæggelse og vedtagelse af fonotnlngsorden
2. Valg ef dlrigent
3. Fomanderc berBtning
4. Kasssroremb€r€tning
5. Indkomn€ for€lag
6. Valg af b€styrelsæmsdl€mmor og Buppleånter.

Her skal navnene på efgående bostyrels€smedl€mmer og
supplgsnter oply6s8, samt om di88g modiager genvalg.
Er et loresl&t m€dlem ikke til stod€, skal sktifrlig accept
foroliggs.

7. Eventuglt
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F.

H.

Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde
dagsorden og en begrundelse for indvarslingen.
Følgende kan gennem bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær
generalforsamling:

l. Bestyrelsen
2. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen
3. Mindst 35 af foreningens medlemmer

En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset
det fremmødte antal medlemmer.
Til almindelig vedtagelse kræves almindeligt flertal. Ændring at
love kan kun ske på en generalforsamling og kræver 3/5 (60%)
af de afgivne stemmer. Ved ændring af 53 stykke c, har kun A-
medlemmer atemmeret.

L Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fEmmøde.
J. Såfremt åt medlem ønsker det, skal afstemningen være

skriftlig.
S 7 Foreningons oplø8ning
A, Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtag€lse på først

en ordinær ggneralforsamling og efter ca. 3 ugers forløb på en
ekstraordlnær gEn€ralforsamling.

B. PA begge dlss6 generalforsamlinger kræves vedtag€l8e med
mindst % (75%) af alle åfgivng stemmsr.

C. Ved opløening skal bætyrelEen, på den ordinær€ gBneral-
foBamling, komme mgd for8lag til anvendelss ef forening€ne
elondele o9 mldler.

D. Et nævn på 3 medlemmer, vglgt af den ek8treordinærs
generalforsåmling skal påtage sig fordelingen af foreningen8
€jondel€ og midler.

Loveng ot oølncteltg v€ct eget I 1U1, sønors ænddnger er
påtøtL

Rlbo iebruar 2007
Be3tyrgl3en
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RSX' caps - logoer - klæbemærkater
På genenliorsamlitrgen kalr ovennæIDt€ foreningsgetrstande erhverves til
r€rc kostpriser.

Laminering af medlemskort.......
Få plastlamineret dit medlemskort GRATIS ved den kommende
gonoralforssmlin& - husk at Ie det med.

Gartner Mathiesens Mindepokal 2007
Personer; som tildeles denne pokal i år€t 2007, har været særdeles
aktiv, og er det stådig. Han er en afde to, som hsr stået fadder til
foreningens fødselsdagsfluer, han 6r altid en stor inspirator blandt vore
fluebindere, han er en vellidt lystfisker, og så er han i besiddelse afgodt
og sDdtt€nde humør, Kort sagt så er han en værdig modtager af d€me
særlige pokal, som vi ovenækter ham med glæd€, samtidig med at vi
øNk€r stort tillykke.

Navnetpåpersoncncn ggldy-!g!!lglgg4'$!9'

B€styrelsen

Kontingent 2008
Ifølge lovene, skal man betalo kontinge sengst 1. febfllaf

Bllors kostor d* 4001- kI. at blive genin dmatdtefrar 7, febntat,

og så husk lige føngstrøppoaen 
Kas8ereren
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Foreningens fiskehytte
Du kan stadig nå at leje foreningeDs fiskeh]4tc på Kattoftvej 2, men hus6t €r
meget optaget så kontak Dan Zoega i rigtig æd rid.
Huset ligger i naturskønne omgivelser bogstaveligt talt kun er fluekasl fra
Gels å - og kun et surfkast fra Flads å.
Det er ikke vild luksus. men det er billigt. godt beliggende samt i pæn stand.
Kort og godl så er det et godt udgangspunkt for en koncentreret fiskeweekend
eller en dejlig fiskeferie.

Husetindeholder:
Spisestue med br@ndeowr.
Opholdsstue med bræadeovn.
KøL*€n mod komfi[, køleskab ssnt alt oødvondigt,
Sovevær€lse./stu€ med 3 sovepladser.
Toilet ned håndvask og brusår samt el,varmo,
Entre mcd fryser til fangstsmo.
Værelso på l. sal mod sovoplads til 2 pgrsone. m. el.vamo.
Bryggers.
Flgr€ sovepledser i stug samt ei't. p! loft.
Madrasser, hovedpudor og dynor.-
God teltplads og bålplåds i bagheven.
Ilavemøbler, glill m.v.

l

3.
4.
) .

1.
8.
a
10.
u.
1a

Msn modbringer s€lv daglig€ fomødenheder samt sengelinnod.

Priser for 2008:
I ovomahing
2.ovomatninger
3 ovomatningor
4 ov€rnehinger
5 ovematninger
6.7 ovomatninger

k, 300,. incl. ol. og træ.
k 500,- incl. ol. og træ,
kr. 700,- incl. ol. og træ.
kr. 900,. incl. el. og træ.
kr. 1,100,. inol. el. og hæ.
k. 1.300,- incl. ol. og træ.

Hvis {r ønsker at leje huset skal du kontakt€ Dan Zoega på df.
29457965.
Skynd dig . for der er riff om udlejningen. Jo fen du booker, des bedre.
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Man glemmer det ........
Hvad glemmer mall ?
At ændrE sin adresse hvis man er madlem af foreningen, og sin måiladtesse
hvis ma! da er tilkoblet RSF'S Nyhedsmail. D.t er drønhamrende irriterende,
at vi lilr mellem 15 og 20 stk. blade retui fta postvæsenet sarnt 5 - 6
maila&€sser aetul næsten hv€r Ssog; fordi adrcss€me er forkerte eller
mailboksen tuld eller forkcrt,
Mht, blade ved vi ik*e, om I ikke vil være medlem mero eller har glemt at
æn{lr€ adr€ss€flytrir& M.iladressen er sandsynligvis glemt rettet, hvis I htr
fret en ny.
Kære venner : Tænk på o! I de siturtloner,
Hver gang jagter vi en adr€sse eller on mailadresse og skal til at send€ blsdet
€ndnu ang rg eller seode en ny Nyhedsmail. h fø.ste koster pcnge' men
hvad endnu værrc er, - det koster en masse oxtra tid, som vi godt kunne hove
blugt på on bodro mådo til gavn for foroningen. Til slut s[ 9r det init€r€nd€ I !
Dcrfor tærk pÅ os - det er frktbk vigtigt' i hvert tllfælde hvrd .ngÅr
bhd.t !!!!!

Formsnden

Julemarkedet den 1. december 2007.....
Det vå! mod spænding, dagon blev imødeset, - for hvor mange villg troppe op
vo.t arangemcng som det var furste gang vi villo forsøge 8t aflDldo. Dagoo
blev markeret mod Dannobrog, som blæsto i noget nær kuling, pÅ K2.
Stalden va! blovot ryddet for alt ovorflødigt pi n&r borde og bsenko, så dot
stod klart til at påberynd€ julen 2007. En olietønde bl€v 8/|et op, - det gav
vamon + lidt |øg, m€n dot bl€v rigligt gpdt. Alt bl€v pyntet op, gløggen og
æbloskivgme blov varmot, - og så vu vi klar.
Det blev on suoces, - der kom 40 - 45 mennesker, som hyggede sig gevaldigt,
b{do i sirldeD og på K2, med kaff€, gløg& eble'ekiver og småkager.
ttandlor blw der også indgået mange af. Dlr blev håldlet fiskor€medicr'
nisser, honning, bøger og msngo sndre ting ssntidigt med, 8t der blov
fabrikor€t juledokorationor.
Alt i alt en vellyklet dag; som vil blivc forsøgt gontaget i 2008.
Sluttolig en stor TAK lil de trofasto hiælpere Morten, Simon og MeEne samt
carsten fra bestyrolsen 

Formanden
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Ribe Sportsfiskerforening

AKTIVITETSPLAN.......
Gelder for. e m€dlommer i pedod.n l. november 2007 til 31. dec4mbcr
2m8.
Læs FiskoRlBEtagtninger samt NYHEDSMAIL for evL æodritr8er srrnt lya
tiltag.
Alle ar.angemonter vil blive udførligt omtslt i Fisk€ RIBEtregtning€r.

Ever opldas kl, 19,00 tll 22.00 | Superhyggelige fluebindings- samt
klubafteNr på lGltofiv€j 2.
Vi starter d€tr 7. rovember og lndtil deD 12. dec€mber 2007, Eftor nytlr
stårter vi den 2. jrDuor og ltrddl d.D 12. marts 2008. Julofrokost for
Fluoklubbens medlemmer forcgår pA K2 den 14. december 2007, mons
Forlrs.fslut$ingon foregår pi K2 &D 14. marts 2008, Dor vil blive undervist
fonkellig€ former for fluobinding pA ollc niveauer. Endvidere vil der være
mulighed for.t lave kniv€, sbngwgning frngshet eller lavo sin ogon priost.
Sc endvideN€ diveGe arrangcrncnter i Flueklubben efte.følg€ndo. A||e er
vclkoIDc

@
Så €r vintlrsæsonon ig6n startet og gr€jv&rktøj.me er fundet fr€m.
Vt vil igen i er binde en masso fluor og lavo ondot endegr€j til sommerGns
figkori. Der er ik*e festlagt nogot proglam, vi lever det dor or stomning for.
Verktøj, matarialor osv. stillor

I '

Rlbe Sporbfisk€rfor€ning til rAdided og d€r kan laves alt, dog
rimelighedens grænser.
Vi mødcs hvor torsdag i allc ullgo uger kl, 19.00 og sluttar kl,
Kaltoftvoj 2.

Vintc.sæsorcn 2007200E
Decmbor Jotrusr Fobrulr Mrrts

l4 l3
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1. decemb€r 2007 : RllF Julemarked på Kåhoftvei 2. kl. 10.00 - 16.00.
Se omtale på nyhe.dsmail, i fiskeRlBEtågtnbgen samt på RSF'S hjemmeside.

16. iaruar 2008 | Mod.rne seddcfluor. Kristian Kjær uddolor "guldkom "
som han plejer. EvL affale omkring ell geddetu! sammetl med Kristian og
Flueklubben.
Tilmelding bliver nødvendig !

Medio irrulr 2008: Blad !r. 0l /200E udkoffinor.

2. februar 2008 : Ordlaer eenenlforsamlins i Ribe Spo.tsfiskerforonin&
hm for me.dlemmer, i Ribe Mark Forsamlingshus. Dågcn starter med
KRfJLERMARKf,I' kl. 9.00 - ci. 13.00. Sidst pl formiddågen vises et plr
gode fiskofilm, og kl. 14,00 ltsrter dcr ordinær. gercrrlforrrmling.
Iftojlermårked samt film er for allo. Dagen slutto! med pokdoverrækkelr€'
amerikrrsk lotteri latrrt glati! gule ærter.
Se Fhk€RlBEtraghingcr nr. 0l / 2008 samt Nyhe.dsnail.
5. f.bru.r 2008 | Modene rrrlluor, Kristhn Kjær uddeler llere "
guldkorr " I trlueklubbGr på I(2,

29!&!4!I2@gj Krtltllr Kjær kommer og undcrviser i liner og synkendo
forfa!& - lpccicll omkrhg llocliren
AnuEementet forogk i Flueklubben på I(2,

25. febru.r 2008 | Ordinær genoralforsamling i Colsåsarnmenslutningon,
Allo or volkomne fta foreningemo.

E p&!l.qq2@.i DSF Fo6undskongres i vingstedcænte!.

Mcdlo mrrtr 2008 ! Blad nr. 02 / 2008 udkommor.

!:jDI&!g@ | S&sorpromiere i Gels å, Flads å, fubo å såmt i Hjo.tvad å"

5..prtl 2008 t RsF pr€mieresåmling på K2, kl. 10.00, Foreningen bydø pA
gratis valm ksffe og rundstykker. Korn og hyg jer, - vi glæder os til at so jer
ig0n.
HASK - nedlaushoeoncda4 g.dd.r og tlolllttger .r Ireded., mera la*t og
tnaM a towædedc,
Dfuse filk rkrl stmk! rkåNomt geludrætte!,
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April 2008 : Lrkretur til Skiorn Å for Flueklubben,Vi affaler en tur med
Ikistian, - tilmelding bliv€r !ødvendig !

18. mai 208 : LYSfiISKERIETS DAG. En årlig tilbagevendende
begivenhed, hvor alle tilbydes at kunne komme ud at fiske. Se nærmere
omtåle i FiskeRlBEtragtninger på Hjemmesideo samt i Nyhedsmail.

2Li!ELz00LSct. I-Ians aften på Kaltoftvej 2. Traditionen tro afholder vi
Sct. Hans affen med snobrø4 stegte pølser m.v:l!!9_9ly9!89!!49.:_-!å
Dhrlæq allerede nu. Se nærmere omtale i FiskeRlBEtragtninger m.v.

15.- . 16.- samt 17. åusurt 2008 : FISKEKONKURRBNCE for RSF
medlemmer. Konkunenoen er gratis og starter fredog aftefl med afslutning
søndag €ftermiddag. Forplejning kan købes på K2.
Ovemabing i telt, i haven på K2, er mulig. Største fisk p!æmieres, og stort
amerikansk lofteri elholdes. Vi glæder os til at se rigtig mange.
Se nærmer€ omtale i FiskeRlBBtragtninger m,v.

31. oktober 2008 - SÆSONAFSLUTI\tr{G I Efter en fowontot holdisk
sæson&fslutning trænger alle til nogen afslapning, Derfor indbydes, all€ som
orkor det, til ot par hyggetime! på K2 kl. 17.00. RSF er vært v€d €n kop kaffo
€ller en ø1. Vi glæder os til at se dig til hyggelig sanvser.
Se nærmer€ omtåle i Fisk€RlBEbagfiiryer, pi Nyhedsmail, på lliemmesid€n
samt opslag på foreningens pledso!.

Her ud over bliver der tale om srbejdsdage bAdo vod åen, pÅ K2 samt
r€staureringsdage vgd vore vandløb. Forhør nærmere ved bggtrolson,

Alle srntrgementer vtl bllve udførllgt omtale og bercttet I
Flsk€RlBEtrrgtnlngen
Eodvldcre yll rrraDgemeDterDe bllve omtrlt på for€lhgetl! I4ommeslde,
I Nyh€drmrll ramt ved oprlqg på vor€ pladrer.
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Restaurering ved Farris Bækden27 ll2
Den første gatrg vi var i Faris Bæk for at restauere, lyk*edes det ikke.
Det drejede sig ofi 2 stk. rørgennønføringer, som skulle 0emes, for at de ikke
stoppede til af g'ene o.lign., samt at opgangetr dermed ville blive lettere
Rørone, vi skulle t€me, var for store for det materiel, vi havdo med, - så det
mislykkedes.
Detr 27112 havde vor entreprenø MultiEttreprise tid til et nyt forsøg. Denne
gang var maskitkraften ændr€t til noget stærker€ og støne, Jeg skål lige love
for, vi så r€sultster, - vi sta.t€de ca. kl. 8.45 og kl. oa. 11.00 var vi f@rdige
med at geme rørene og udlægge marksten sarlt S/degrus.
Resultatet, syntes vi s€lv, blev rigtigt godt. Så det bliver spænderde at se, om
havøredeme kommgr der op. Det er der inget tvivl om, for vi så en havøn€d
på ca. 60 om. samt mange mindre fisk.
Så Blt i alt oo $oget vellykk€t d8g, Etr stor tak til vor ontrcprouø! for hms
velvillighed, og en stor tåk til do 4, som afsatt€ en 3 . julodag til projeklet.

Formanden

HUSK... . .
HJEMMESIDENS LODTRÆKNNG
Blandt all6 anm€ldæ fisk til hjemrD€sidetr fækker vi lod om 2 ltk grvokon
hver pt kr. 500,- dl trkh & Neture, Dot €r ot laav at du p€rsonligt mød€r op
til årlts generalforsanling for at fil on evt. præo:ie.
Er man ik*e til sbde, og ons fisk bliver udtutl(et, da fortsettlr vi mod
lodtrækningen indtil, der q en person, som er p€rsonligt til stode, og har meldt
cn Iisk til hjenmesiden.
Vindome for april, Eaj, juni og juli nened frk døes præmior udleverot ved
Fkkgkonkun€ncon i august.
Vindeme for åugust, s€ptember og oktober måned får deres
månedspræmie udleveret ved genoralforsamlingen.

Vhdgrue vrr ! Asge Ly!e& Grsm
Krlrds! Terkildre!, Rlbe
Thorklld Søreni€D, Ilsdenlev

Allo ønskos tillykko med Deres fangst og Tok fordi I anmeldtejeres fi8k til
doDno sido.

Bertyrobctr



Mindeord......
Røde Lrifcr død, - detk er ordene, som vil lyde hule og kolde i deme
mørke tid. Mcn det er sandt, - LeifNi€lsen, Esbjerg, er br&t taget Aa os
natten til den 3. december.
Ca. 8 - 10 dage forinden han døde, snakkede jeg med ham i telefoneg
hvor han udtalte, hvor svært det var fol ham at ferdes ved åen. Han
fortalte, at hån kun havde vææt uda i ca. 3 timer i år. Vi blw hurtigt
edg€ ort! at dct var for lidt - menjcg regnede ikke me4 at dct var
sidst€ gsng jeg talte med hæL
LsifhNdc været medlem afRibc Sportsfiskerforening i 50 år og var fta
dcn gang, man kølte på motorcykel til Karkovgård og ovemattcde i
h)4teme, ude i bakkeme. 50 år er mange år, og kun få kunne med lune
forælte som læif, og vi vil savne denne gæve kanm€rat.
Han var vidt favnende som lystfiskcr og som menneske. Han clskede
fiskeriet, hvad enten han tattede Å1 sammen med venneme, lagde sin
flue ud pA åcn eller dyppede en woblcr alene.
Jeg hlnr€ slaive mcget, men alligevel så uendclig lidt - blot vil jeg
sigc, at du vil blive savnet af alle venneme og fiskekammerateme ved
Gels å. Vi vil huske dig og tænkc $ dig.
Ær€t være dit mind€.

Formanden og fi skevenner



El-fiskeriet 2007
Efter at vi i 2007 har oplevet noget af det bedste havønedfiskeri i årtier,
var det med spænding, 8t årets el.fiskeri efter den unikke Ribe laks blev
imødes€t. Det var itke fordi, vi var bekendt med særligt mange fangede
og genudsætte laks, det va. s€nt på året og vejret var heller ikke lige
med os.
Høj vandstand og vindstyrker på ca, 25 - 30 sekundmeter var ikke lige
noget, som huede de, som skulle uælike bAden mod vinden, - strømmen
alene var ikke nok til at drive båden,
Bl.fiskeriet blev ledet afMiljøkoordinator Tom Donbæk fta
Samarbejdsudvalget for Ribe Å systemet bistået af medlemmer fta Ribe
Sportsf iskerfolanilg og Sønderjysk Sportsfi skerforedng samt
Konsortiet Ribe Vesterå, og de gjorde alle et pperligt stykke arbejde
denne barske dag.

Men d rkepsis blev glort til skrmme t

D.r v8r planlagt el.fiskeri lørdag den |, dccombor i Hjortv.d å fia Krlvslund
Bto til Ribe By, i Skibb.oeo samt i Stsmpemølleåan op til Turbiæ.oq og do 9
dcltagere blev en oplevelse .igere, indcn dagen var onun€. For sldrig tidlig€r€
blgv d9r obseweret så mange hks, hrvøn dcr og grønlændere samt sreblø.
Donno første ( og enoste ) el,fiskedrg blev der optaget 102 stk, hls til
svlsarbejdet s€mt observorot mcngs storc havøneder, 4 . 500 mindrc
grønlændsr€ og more end 1000 stk, snæbler. Leksene blev fragtet til
Dslunark! Center for Vildlaks i Skjom.
Helt nøjagtigt blev der fanget 66 hsnlaks og 36 hunlal$ til evl, og yd€rmere
blov der genudsat l0 - 15 hanlaks. D€t var utolig flot. Selvfølgelig smutted€
dor også mange, onton fordi d. vår så 6torc, at do ik*o ville med op i blden
cller på grund af do svere forhold i åon.
ld$€ne var i alle stønolsor, florp ovcr l0 kg., sp€oielt var de. v€d Skibbroan
og p! dot øvqste stykka af Hjortvad å florc, som man med r€tte kunrc
Mgne sorn rcne kEmpcr, - mcn det v0r dam sorn smuttcde.

Dot vsr cn jubl€Nrde glad miljøkoordin ror fo. Samattejdsudvilgct, Tom
DoDbæk som udtolte :
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" Dette er en milest€l for låksen i Ribe Å. Det er første år, at vi kan opfiske de
nødvendige 100 laks på blot en dag". Og haD fortsæfter - "Det €r helt
fantåstisk. I 2003 mltte vi el.fiske i 16 dage, for at nå det samme antal laks.
Når vi samtidig ser så $ange grønlænderc og snæbler, så far man næsteo on
klump i halsen af glæde, for d€t tyder i høj grad på, at opstramning€n i
Vadehavsbekendtgørelsen og vores omfattende reslaurering i tilløbene har eD
stor positiv virkning på fiskebestffdene".

En ligel€des glad, men dødtræt Finn Kluse Jensen berett€de fta dageo :

" Det var fantastisk at se de mange lisk. Noglo sted€r skulle vi baro lige have
elektroden i vandet, - og stralc slog 4 - 6 laks op. Mange steder nåede vi ikk€
engarg at få dem alle i nett€ne, og når man så tænker på" at vi ik*e fiskede
over strygene, - så var det helt eventyrligt, Vi så mange store havøreder,
grønlænderc og snæbler på turen ind gennem Hjortvad Å ".
Dettg vat berctninger fra el.fiskedagen, hvis resultat lovede rigtigt godt fot
fr€mtiden,
Det blivor spændendo at se de endelige r€sultaær, når rcstaureringsopgaverne
er afsluttede, og do planlagt€ projokt€r, under Skov . og Naturstyrolsen,
udført 

Formanden

2 juniorer på fabelagtig fisketur....
Jonas Rygaard og jeg var teg€t ud til €n privat sø i nærheden af Ribe for at
fisk€ gedder d. I 8./l I . Vi har tidlig€r€ haft ri$ig godt liskeri i søon og både
fangot mango geddq og €t par pæne åbonor op til l'l, kg. Vi har €ndnu iklo
haff held til at fango nog€n stor€ gedd€r i søen. Det f* vi hell€r ikke denne
gsng, mon vi skullo oplovo dot sjovoste goddoliskori, vi nogensinde hot
prøvet. Jonas var trg€t til søen en lille time før mig, og det førcte jog rl dajeg
kom nod til søon, var Jonas, dor fightod€ en gedde i rnodsatte ende af sø€n, Da
jeg korn h€n til h.tr\ stod hon med on goddo pA oa. 2 kg i hændemo, som
hurtigt bl€v g€nudsst. "Det var numrner s}n," sagde han, Mens jog gjorde mit
groj klar, kunne jeg flere gange høro, at han havdo nap. D6 næst€ ca. 3 timer
gik vi rundt i en grød af vand og nedtrampedo siv til tæt på kanten 8f vores
wadors og liskodc, Vi fik rigtig mango sjovo og vildo oplovelser og nogle
gode grin. Den vildesb oplev€lse var dajeg stod og kiggede ind mod land og
fortalto Jonas om et hug jog ligo havde haff. Imons havdo jog fat i linon l0 cm
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fia fluen nede i vandet, og lige pludselig var der en gedde, der fik lyst til at
suse forbi og tåge den! Jeg blev så ovenasket, at jeg var lige ved ot f6lde
bagover. Eftei en hektisl fight med stangeD i en noget akavet position, blev
gedden genudsat. Da det beryndte at blive mørk, og vi besluttede os for at
tåge hjern, havde vi fanget l7 gedder i alt. Der var ikke nogen periodet hvor
der bare ikke skete noget, der va. bare nap hele tiden. Alle var mellem 60 og
70 cm og blev genudsat, De fleste blev fanget på flue, men nogen også påjig
og agnfisk. Jonas "vandt" med 12 gedder mod mine 5, så han var vist taget
afsted på det rigtige tidspunkt. Alt i alt vår det en rigtig fed tur, selvorn vi igen
ikke fangede noget stort.

Thomas Nvmand Nielsen

KØB - SALG - BYTTE.......
8ælges i Så er chancæn der, - en "'bolig " ved A-stykket.

Hytten ligger dejlig ugenert i skov€n ved Kaltoftvoj .
Indeholder lille køkken,3 sovepladser/iøkloset. Alt
inventa! medfølger.
Freuvlsnhtg ssndøg den 27, Jønuør kL 12.00 - 15,00,
Sælge"r for højest acceptrble bud, Evertuelle bud rkrl
være sElger i hænde sen€st den E. februar 200E,
Tilbud sendes til : Flemming Holm

Langelandsvej 228
6100 Haderslev
Ttf. 14 52 32 58
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Årets pokalvinderfisk
Store og uforglemmelige fangster blandt vore medlemmel er ikke en
hverdagsbegivenhed men når dot endeligt sker, så er det ekstra dejligt.
Det er rarq når medlemmeme også husker pokalkonkurrencen.
Ud over hædereir, ved at være pokalvinder indenfor en speciel kategori,
så følger der også en eller arden form for præmie mcd. Hvor om alt er,
så har følgende tilmeldt sig til ålets pokalfisk, i de forskellige
kategorier. Der var flere, som aspirerede til Årcts største havørted, men
her er navnene på vindeme :

Størst tilmeldte havørred : Kristian Terkildsen' Ribe - 84
' cn, 8,5 kg. X'lads å.

Størst tilmeldte havørr€d
blandt vore juniorer : Jonas Rygaard, Ribe - 76 cm.
4,7 kg, Gels å.
Størst tilmeldte gedde
blandt vore juniorer : Martin Andersen, Skærbæk -
70 cm. 2,9 kg' Gels å.

Der var i år ingen tilmeldte bækøtreder samt gedde fanget af senior.

Alle pokalvinrlere ønskes et stort tillykke og KNÆK &
BRÆK i sæsonen 2008. Pokal og prærnie ovenækkes ved den
kommende generalforsamling.
Husk at tilmelde din fisk til Pokalkonkunencen 2008.
Pokaludvalget

Din postkasse
Husk et all€ b€boore8 nåvne skal stå på din postkass€, og3å bøm'
plojebørn og l8ær "papbørn'. | 2007 flk vi ovsr 50 bteve/blads rstur på
brJnd af manglende navne på postkasser og gl€mto fl$ninger.



Rib. spdlsfi skdforcning
Bøgedl.33
6750 Rib.

@-
Retumets ved va's idBddrine 

D D 
D^NMArt<

med opllsnin8. om ny adBse I I

l Fm Kotding

l-
Rtbo lditt
SonaD[!8rhr.


