
fiskefulBEtragtninger
Medlemsblad for Ribe Sportsfiskerforening

Læs i dette nr.
Generalforsan[ing
Program til generalforsamling
med kej lermarked
Formandens beretning
Kassererens beretning
lndkomne forslag
Vedtægter for RSF
Foreningens fiskehytte
Din postkasse
Havønedens kærlighedsliv og
vandpleje
Vandrestaurering
Livet ved åen
Min bedste fisketur
Fiskeri med tråd og orm
Hjemmesidens fangster
Pokalfisk

Hjemmesideadresse | 26.årgang nr. I ultimo
www.ribesportsfisker.dk I marts2009

Godt nytår!
ønsk€s Rib€ Sportrfi skerforenings
Mcdlcmrcr, lodsejcr€, såmarbejds
Partnere, begb,r€lse m,v, $mt disses
Fanili€r, med tak for årct, der gik.
Det forgiangne år har mtuk€ ogsd
værct et rekod år r€nl fargstnæssigt,
noget !/der i hvet tilfælde på dci.
Lad os håbe at 2009 ogFd blivcr d€t.
Alle ønsk€r Knæk og Bræk i
sæsonen 2009



Hvem er hvem i Ribe Sportsfiskerforening

Bdg. Riiq Rylev@Cet 4 6760 Rjb.

It& Zo€g! Niclseq l.ttrj lt, 6660 Lintilt

Holga Soffisn, Bøg@lle 33, 6760 Ribc .

Hentik Axeheq FMvej 20, 6760 Ribc ncaA.ost5.tetc.dl(
Pe Rudbecl,. Mølhi!.26 q. MottDp, 6tO0 HldeRt.v pemdbecr@hohdrt com
MBdiømbier& Creb 3r, øV 6,60 Rrbc aadlrtsr\c,qr:I!f.\qrdl
Høluf(Luffe) E. rensn, skyitevcj 106 6760 Rib. - 

l,rfertbørsr.fa"olik

CæLen Krus Jemen. HøJrup Landevej 5t,6580 VondruD
Henr'nev. Andffien.(loingvel t8,6240Logunktosrr
Cåtst€n Andc6m. Fnfeldt 3. 6280 H6i.r

Udvalg i Ribe Sportsliskerforening
(henvendelse til formætrdere utderstr€get)

vandpleje
Elliske og mat€riel
Bladudvalget
PR / hjernncsid€
Kontråkrudvalgct
Ajb€jd€ vcd åen
Udl€jning K2
Pokilcr
Table/fundne ling
Juriorafd€ling
lndvejningafnsk
Tømning affald på pladser

Kontrollører ved å€n:
(Ilonvendel3e til opsynskoordlnrtor John Schnldt flf. 75.122038)
John Sohmidt, Crånly 46, 6760RibE
BcntNisscn, Sp. Møllevcj 139, 6705qsbjeryØ
Knud Erik lens€n. Tomskadevieng* 5, 6760 Ribc
Finn Kruse lensen. Rosengad€ 60, 6600 vcjcn

ItukoRIBEtragttriDgerl
Encrrryk dlhdt ved angivclsc afkitdc
Rcdåktion: Holg.r Sorens.n og btdudvrtgcr
Tcgningcr: Aodr..! Nick n.
Hj€mncsidc www.ribesoorrsfi skcr.dk
Dcrdlire for nEsrc fiikeRlBDtr.gtntn8cr cr l. måj 2008

bdnnbe@sbfrn€l.dk

holacesøsldfdet.dk

{ t
754tO759

74450116

7542t130

75423729
24678455
20737841
75421358

4020416?
74834618
25465594

Måds ørnbicr!.
D$ Zoe']a
Hol!.r Sørcnscn.
Dan zr.!i,
Borec Riis.
Hcnrik Ax€lscn.
Dar ZocEå,
Børec Riis / Lufrc
Hcnrik Aiclscn
Carstcn Krus. Jcnsln. PR
Børec Rils
Ilcnnin! V. Arderscn



Generalforsamling
Ribe Sportsfiskerforening alholder ordinær general-

forsamling lørdag den 14. marts 2009 lrt. tl00
i Ribe Marks Forsamlingshus, Koldingvej 5, 6760 Ribe

Dagsorden efter loyene:

l. fremlæggelse og vedtagelse åf foFetningsorden
2. Valg af dirigent
3. tr'ormandens beretning (herunder juniorberetning)
4. Kassererensb€r€tning
5, Indkomne forstag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Per Rudb€ck (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Mads ørnbjerg (modtager ikke genvalg)

2. qrlpleantHerping V Jensetr (modtager gqnvalg- / ,
3. suppl€ånt-€sfstsnArders€r(rloidtagerglnvak) r, J ' i ""' '

7. EYortuelt !/v,::::
Ilerunder uddellng af pokaler og amerikansk lotterl '

Bestyrelsen

Derefter com sædyanlig gul€ ærter
Husk medlemgkort og dett€ blad

Rlbo n.rkr trorcrmlinglhur llggcr pl nordsld.n atKotdingvoj ge ov.rfor don ddlg€re
Amtlglrd og hlr rdreisen Kotdlngvoj S, !c kort brg på ddto btrd



Generalforsamlin gsprogram
14. marts 2009

Kl. 09.00 - l3,00 Krejlormarked / køb - salg - bytte
Kl. I1.00 - 13.00 Fiskefilm
KI. 14.00 Ceneralforsamling
Ca. 16.30 Pokaloverrækkelse
Ca. 16.50 Amerikaosk lotteri
C^. 17.45 Gule ærter samt hyggelig samvær

Krejlermarked
Så er der atter mulighed for åt gør€ €t godt bltte eller €n god handol.
Tøm dine gpmmer for ovorflødigt grej og kom og {l et bord: Mange sjove
handler indgås dende formiddag, Jo flere vi er, des sjovere bliver det, og
samtidig bliver der hygget med en masse fisk€snak.

Fiskelilm
Hen på formiddagen bliver der mulighed for afslapning i fonn afffskefilm.
Vi har foNøgt at f[rde d€ sidste rye og lnest spørdende n€d olt hvad hjerret
kan begær€ af fangster og flot natur. Det er bare om at finde sig on god plads,

Forplejnlng
Undcr helg $rongement€t vil dor være mulighed for at købe ø1, vand,
rundstykker med smør sa.mt pøls€r m€d brød, Kaffe €r gratis,

Gule ,erter
ønrker rnan gulo ærter d.nne dag, da skal mån tilrn€ldo sig til Holg€r son€st
på dagen kl. 13.30. Kommer msn sonere, er d€t on god ide at ringc og b€stille
gule Erter pÅ tlf. 75421730 eller s€nd en nail til holg€qs{artofanetdk.
Ps, Do gule 6rter 9r gratis.

-w #-



Formandsberetning 2008
Bestyrelrcrarbejdet
Alle i besb/relsen har mere eller mindre været "fit for fight". De uregel-
mæssigheder der har vær€t har primært udmønt€r sig i mangel på opdatering
afforedingens hjemmeside. Det beklager vi meget.
Der kommer nye boller på supp€n, sål€des vi imødegår noget lignende for
eftertiden. Men ellers har det været stobilt og roligt. Vi kender €fterhåndon
hinanden ret så godt.

Besqrtkormøder mJ.
Siden sidste generalforsamling har vi holdt 6 bestyr€lsesmøder, D€suden tal€r
vi sammon så offe. at man til tider skulle tro at vi var i familie med hinanden.
Nå- spøgtilside, - mon der tale om en rigtiggod dialog.
Vinterens Flueklub gør endvidcrc at vi s€r rigtigt meget til hinanden ogsl
uden fot sæsonen.

Medlemltal og økonoml
I 2008 havdo vi 414 seniorer og 22 juniorer som m€dlcmmer. Dct er
ualmindeligt flot. Der or tale oE ft€mgang i foriold til 2007. Men træeme
vokser ikk€ ind i himlon I Vi havde ikke kalkuleret med noget som hed
"FINANSKRISE " I Det mærker vi tydeligl her i 2009, Krisen kradser og er
mærkbar hos vore mange medlemmcr. Men vi håb€r vi når op pA niveauot fra
sidste år, I sl(livende stund mangler vi ruodt regnct cå. 60 mond ll Så de. er
plads til nye A-medlemsskaber!
Trods dyrc indkøb - et fornuffigt Ar rcnt økonomisk,

Kontingcrt 2009
Som I h6r odarst har vi hævet kontingentet med ca. 27o i år. Dai svar€r laDgt
fta til de re€ll€ udgiftar, men da vi har noget at t&re på, synts vi det burd€
ligge i det lajc.
Sandsynligvis blivor det dyrero i2010, da der, på dive$e kontingent€r,
konhaktor o.lign, ,er b8lsl€t stigning€r.
M€n konting€ntet har nogonlunde værct holdt i ro i effqhåndon adskillige år.

Gæstekort
I året 2008 solgt€ vi 21 Btk. gæstekort. Det €r glimronde. Det betyder at vore
medlemmor bruger ordningen. Dette v.r 0g6å meningon ved indførolsen.
frtringen fortsætter i 2009 til uændrrt pris.



fiskeRlBEtragtninger
Vi udsendte 2 nurnre i 2008. Nogle medlemm€r kurme måske godt tænke
nogle flere, men vi tilgodeses ikke på nogen måde. Vi betaler selv frrld sklue
af udgilteme. Vi forventer at udsende 3 eks€mplarer, af fiskeRlBEtragnringer,
i lzbet åf2009. Bladet koster ca. kr. 7 - 8.000,- pr. gang.

RSF 3 hjemmeside u!44i!espg4gl!*e4!!
Stadig væk en populær hjemmeside trods de tidligerc nævnte manglende
opdatoringer. Men dette skulle snart være historie. I fremtiden bliver der 3
månd som kan opdatere denne, så nu skulle vi værc sik-ker på at vore fisk
kommer på den rette side samt at siden opdatercs meget oftere.

RSF s Nyhedsmail
Som mange gang€ tidlige sågt så skal man selv yhe ønske om at modtage
Nyhedsmail fm RSF.
I øjeblikket har vi oa. 140 tilsluttet ordningen, som er gratis ,
Ly rurtig INFO nåf det cr nødv€ndigt, Reelt kan man betragt€ Nyh€dsmail
som et supplement til fiskeRlBEtmglninge., selv om det er de sarnme ting det
er tale om. Men mange er tilfredse med d€nne service. I 2008 udsendte vi 8
stk. Nyhedsmail.

tr'irkeriko[trol
Som altid har det en kæmpe forebyggetdo virkning at vore konholløror
udfør€r denne kontrol langs vore vsndløb. Det hersk€r dor ingen tvivl om, -
bare det, a! de komm€r der , har en forebyggende virkning.
I 2008 var de på oa. 18 kontrolture, hvor omkring 50 personer blev konttol-
lorot, Ing€n uddolte girokorf,
men enkelte anvisninget- flot !

Juriorcrbejdet
I 2008 havde vi on del juniormedlemmer, mon da d€ boede med moget stor
geografisk spredning var dot svært at saml€ dem. Jeg tror, 8t vi fllr en
nedgBng i jufliormodlemstallet i år. MMge stsrter uddannelse, og der bliver
endnu længere til fiskevandgt.
To lyspunkter er d€r, - og det er to af vore ogne juniorer, som har værot på
juniorlederkursus og nu skal på juniorloderseminår. Disse to forventer vi os
meget af i fremtiden. Jon.s opnåede sågar at vinde junior DM i flu€binding
sidst€ år,



Kåltoftvej 2 - Arb€jde ved åerne m.v.
I(2 gav vi deD storc tur sidst€ fonår. Hus€t blcv tjæret og kalket udvendig! og
malet i næsten llle mm indvendigt, så det vai rigtigt nydeligt. Brænde blev
kørt ind til vint€ren, og der blev etabloret lys i stald og lade. Igen i 2008 havde
vi en god udlejning blandt vore medlehmer. Heldigvis er det nogle år siden vi
har haft indbmd, så vi nyder at brugc tiden konstruldivt i strd€t for at.epaære
efter indbruddene.
Endeligt har vi forhsndlet en ny kontråk påplads for K2 til alles tilfredshed.
ArbeJde ved åeroe er et slidsomt job, som kræver sine folk. Vandstand og
vejrlig v&skeliggør åftejdet, så det næ.mest er helt umuligt at være ved åen.
Men i ofterårot blev Amerikanerbroe! renovgrgt, så den nu igen er farbar.
Endnu mangler vi at få renoveret Mathiesens Bro sarnt Spangen ved Karkov-
gård, men vi hsr dom på planen til 2009, så må vi se om naturcn tillader det.
Vorc pl.ds€r har vi godt styr på. Efter vi be$/ndte at sætte borde, bænke og
resten af vort måteriel indendøN holde. der betydoligt bodre. Det ser helt pænt
ud. Skiltene får on kærlig hånd, både de aftlæ og de afstAl.
Mu&Lrb er cn ting vi sukker efter. Eo forcniEg som vores, soln har et
gammelt hus, pladser ved flere åsystemer samt masser af vånd, h.r behov for
et godigent mandskab. Husk på dette. Der or hele tiden brug forjor. Tilmeld
jer de foEkelllge arbej&hold, - det etrder med, ot de få,3om allerede er
der, bllver slidt op !

Kontrsktarbejdet
Do. or altid kontrskter, som skal fomy€s, og i løbet of msrts måned skulle de
geme være på plads.
Noglo skal man ud på stedct for at basigtig€, m€ns andro er anderledcs hurtige
at togne.
I øjeblikl@t forsøgor vi , at fr nog€t nyt vsnd i Hjortv.d I, mens d€r ingen
ændring€r ar i Flads å.

Vatrdpl€j€
Effer kommunGammenlægningen gik n€gpt vaodplej.rrbejd€ delvist i stÅ
Men vi her alligeval været i gang i Hjortvad 6's øvre del, hvor vi har planlagt
fl€re projektor og fået grønt lys fra myndigheder. S[ snart der er tid og vejrlig,
gfu vi i gang. Skov - og Naturstyrols€n har værlt i fuld grng med at forlængo
styrt€nc lig€l€d€s i Hjortvad, så da bliver spændende at sa diss€ stryg i fuld
funktion, 8 - 10.000 tons ston or der blevet udlagt, - irnponor€nde,
At ting tsg€r tid, or der vist ingen som tvivlor på mere, m€n holder sll€ planor,
så teroes Turbincn ved Stampomøllen i Rtb€ i år, G€lsbro Dambrug ændr€g
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senest 2010, Fole Dåmbrug ændrcs endeligt i 2009 mens der er planer om
ændringer ved El.værket i Grarn samt ved KasFup Engvandingsanlæg.
Jeg håber og tror, at der snart sker noget.
Mads ømbjerg, som har værct foreningens vandplejeudvalgsformand, har
ønsket mere tid til sin familie og frukket sig fra dette job. Vi siger TAK til
Mads, for det store arbejde han har udført.
Heftik Axelsen ,som bestrider Arbejdet ved åen, har ønsket at udskifte dette
ffbejde med Vandpleje i stedet. Dette har bestyrelsen acceptelet hvorefter en
ry udvalgsformand til Arbejd€ ved åen skal findes.

DSF - Dorm&d.s Sportsfisk€rforbund
Vi har €t fo.midåb€lt forftold til forbundets folb hvilket gør at det altid er en
fomøjelse at henvende sig dertil, Ligeledes var det en stor fornøjelse at
deltage på kongressen i marts 2008 i Vingstedcentret. Det at vi deltager 2
mand har onorm værdi set i relation til de netværk vi udbygger. Dot har stor
værdi siden hen, og vi har begge stor glæde af dette

Getsårammerslutnidgen af 1976
Sama$ejdet fungerer godt ,og i årots løb afholder vi optakten til vore besty-
r€lsesmøder forskellige steder i å systemet. Det er €n god ting, på don mMe at
fil set noglc lokalitete. i andre foreninpvande.

SrmrrbGJd.udvrlget for Ribc Å lystcmet
Udvålgot h.r stået for udarbejdelse sf fangststatistik p[ Iisk fanget i
åsystemet, R€sultatet af detto kan 6es pi Samårbejdsudvolgets hjemmeside :
www,rlbeaasvstemet.dk
Vi får et link til denne hjemmesido, og sA er det mening€n, at all€ fisk skal
figurere i denne fangststatistik ,
Båd€ leks som skal genudsætt€s og øvrige fisk. Sigtet or reelt, at vi skal vise,
åt vi styr€ nog€t sådant.
Dot ood€ligo mål e. tildeling afen laksckvoto måske i 20d.

Arrrtrgem.ntcr I 2008
Atter i år har vi atholdt Arbejdsdage, Prcmieres.mling, Lystfiskeriets Dag,
sct, Hans afren,
Fiskekonkunence, Sæsonafslutning , Julomarked samt Flueklub og Juniorklub
i vintersæsonen. Det har været vollykkode og velbesø$e orfenggmgnter på
nær Lystfiskeriets Dag, som skal alholdes den dag ,som Ribe by afholder den
årlige Tulipanfest. Så i år afholdor vi ikke Lystfiskeriets Dag.
Selv om der ha. været god opbakning til Julemarkedet ,har vi valgt at droppe
d€tte aftidsmæssige årsag€r, - allc har havlt op tiljul. Resten gentagB i 2009.
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Sæsonen 2008
Jeg hor det har været en god sæson, ikle så god at d€n kan måle sig rned
2007, men alligevel så god at den hæver sig over gememsdittet , - hvad
havøneder angår !
Hvad ångår låks trorjeg fangst€me hår været formidable !!
Sidst på sæsonen vælted€ de sigjo nermest op. Gid 2009 må blive lige så
god - eller bedæ ! !

Afslutning
En stor tak fo. godt samarbejde i 2008 skal lyde til ålle, som Ribe Spofisfis-
kerforening har haft forbindels€ med i årets løb. Jeg håber, at dette må
fortsætte i 2009 og årene fiemover.
Tak til RSF'S bestyrelse, kontrollører, el. fiske - og udsætningsfolk sarnt alle
vorc trofaste og uundværlige hjælpe.e for et godt og særdel€s positivt
arbejde.
End€ligt en stor tak til foreningens hofaste medlemmer, lodsejere s.mt
sponsorer , som fortsat båkker op omkriDg foGningen.
Jeg håber, at dotte må foltsætt€ med don ånd og ildhu, som er tilstede alleredo
nu.

KNÆK&BR,tsKi2OO9
Børge Riis ( Formand )



Resultatopgørelse
for perioden 1. nov. 2006 - 31. dec. 2008

2006/08 200øt0f

Kontingentindteegter 493.325 493
Øvrioe indtæqter 15.372 39
lndtæoter i alt 508.697 531

Leje af fiskevand
Kontingentudgifter
Medlemsudgifter
Drift Kaltoftvej 2

-251.790 -234
-145.141 -138
-55.026 -31

1.280 I
Øvriqe driftsomkostninoer -62.091 -67
Udoifter i alt -512.768 -4AO

Resultat før afskr. oq renter -4.071 52

Afskrivninoer O O
Resultat før renter 4.071 52

B6mærk l4 månoder

Vårfluens livscyktus

l0



Ballance pr. 31. dec. 2009

0
0

0
0

Aktiver
200608 200106

(tkr')
[aterielle anlæosaktlver
Inventar RSF
Anlagaaktlver i alt

Flnanalelle anlægsekliver
Garantkonto Frøs Herreds Sparekasse 218.000 370.000
Anlaolaktivor i alt 2{8_000 370.000

Tilqodshavender

Forudb€ialt leje af fiskevand
Period€qrænseDoster

48.000
0

54

Tilsodehavend€r I alt 48.000

Likvlde mldler
Kass€
Penqeinstitutter

395
5t z .l55

0
311

Omsstninosaklvår lålt 550.750

Atsgvertet

Ea€nk!Dltal

Egenkåpital primo
Aret8 r€sultat

768.750

Passiver

717.298
34.712

049
__9r
717Egenkapital i alt

Kortfrlltado qældaforpliotelser
Pengeinstitut
Skvldioe omkoshlnoer

756.000

0
12.750

3
17

Aktiver I alt

l1

768,750 737



Vedtægter for Ribe
Sportsfiskerforening

$ 1. Forenitrg€N navn
Forenirge$ navn er'RIBE SFORTSFISKBRFORENING" Foreninge.s hj€msred
er Ribe-

$ 2. ForeningeN formå|.
Forcningens formål er at varetage m€dlornmehes interesse i at ftemskaffe fiskevand,
sike medlerDmcmcs adgang til disse sarnt at ophjælpe fiskebestånden i de
ejede/lejede f isk€vande.

! 3. ForeningcB m€dlemme..
A. Alle kon søge optagelse i foreningen. Kun medlernm€r m€d fast bopæls-

adresse i Danmark er valgbarc til bestlrelsen og kan opnå A-medlems status.
B, Ansøgning om m€dlemskab skal ske til forening€ns k4sserer.
C. Ret til fisk.ri i foreningens vande har alle, der hår løst medlems kort. På

Ribe å, Gels å samt Flads å siykket fia Hareby bro til Sammenløbet mell€m
Gels å og Flads å dog kun A-medlems-kon (d€ 350 Bncjennit€tsmæssigt
ældste medlemmer)

D. M€dlemskonct giver kuo rct til fiskeri med 6n stang ad gange[
E. Medlemskortot gjver rct til åt kontrollere andre.
F, Enhver fiskor er ved å€n forpligtet til at udvise god og spoftslig opføNel,
C. Ethvert medlem kan af bestFelsen udelukkes af forcningen med omgåend€

vi*ning. Udolukkelsen skal dog godkendes af fdste ordinære gon6ral-
forsamling.

H. htet medlem me til egen ford€l eje/leje fiskovand, hvori for€ningen hår
intere$a. Dct €r ikke tilladt for€ningens med-lenmer at onvende eller røgæ
ruser €llcl andet selvfiskende rcdskab i vånd€, som cr underlagt Ribe Sports-
fiskerfoFning eller andre forgDingertilslutæt Danmarks Sportsfiskerfo6und,
Dette gælder dog ikke lodsejerc,

I. Dor må i Rib€ sporufiskerforcnings vande fiokes fi6 og med I . april og til og
med 31, okober. For Celslråmmonslutningens fisk vard gælder celsA.
satnmenslutningons til €nhvcr tid gæld€nd€ fr€dningsbostenunels€r (se
rnedlemskon oB rncdlernsblad.)

J. B€rtyrGlsm frsbæt€r mindsænll samt frngston!'l for Ribc Sporb-
fiskerforcnings vende, Vadr. mindsternål m.v, h€nviscs til mgdlemskorteh
bagside. Alle fangede fish dcr ikke bjemtages, skal stmks ofter fångstcD
skAnsomt genu&ætt€s, se vidi muligt i levende tilstand.

K. Dgr rnå i Ribe Sportsfiskdforenings vande ud€luktelde fisk6 med r€gnorm
eller kundtig 6grr. Dot er sålodca ikke tilladt_at fisk€ mcd f. eks. maddik r,
rcj€r, sildestsimler og liglende.
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L. Brug af fdrgstkog er forbudt ia sæsonens b€smdels€ til og med 30. aFil.
M- Ærcsedlemmer hdstilles at b€styrels€n og godke.ndes af genc.alfor-

sanlingen. Ko ingentnæssigt ligestille,s fiemtidige æresmedlenmer m€d
bestyrelsesmedl€mmer,

$ 4. Foreningenr lndtægter
A. Regnskabsåret gtujEa- l/I ril 3l/12. Dn reviderede r.gnskab skat for€tægges

generalforsamlingen ril godkendcls€.
B. Prisen på nedlemskort frstsættes afbestfels€n
C. Ved modtagelse åf det føBtc A.medl€mskort, skal d€r udov€r kortets pris.

berales iDdskud, der udgør400,-k. Dehe indslud rilbågeberates at&ig.
D. For juniorur und€I 18 år betales nedsat kontingent. For bøm under 12 år er

fiskeiet gratis (gælder også nabobøm og bømebøm), nfu de følgcs m€d et
seniorm€dlam. Kalendedret er retningsgivende for om man er junior eller

E. Betales konlinge €t ikke til foreningens kassercr s€nest l. februar, betragtes
medlemskabet som ophørt. (udmeldt)

! 5. Foreningon! b$tyr€lse
A, ForeDingons leder or formandan.
B, Bestlrelson b€st& af7 medlammor. Diss€ vælg€s afg€neml-forsamlingen og

afgår effet tur med 2 hvert Ar. Fonnard og kasscr€r bør ikke væ.e på valg
samDte år. Bestyrelsen kon velga e0 klsserer udenfor bestyrels€n. Genvalg
kalr f[de sted. Der vælges 2 bestyrEb€sstryplerntcr. Diss€ er pl valg cfrer
tur hvert andet år og deltagcr i besBælsesmødemc udcn stenuner€t. Såftomt
en supploant indtrædef i bes9rolsen, er han på valg det &, hvor dcn han
erstattor, skullo have været pA valg. såfremt an suppleånt blivor basty.
rglsesmedlcm kån bestyrelsen indkaldc den, der vod suppl€antvslget flk flcat
stemner, uden at blive valgt. Følgelig skal dø ved supple-sntvalg altid
opstilles mindsl & mer€, end dcr skal væ1ge3.

C. Revision forctrgcs afen morkcndt rcviror, d€r o$å opstiller rggnskabct,
D. Bestyrelson komtituercr sig salv, Foindnd og kassorq skal sA vidt mullgt bo

E, Cen€ralforsamlinger, beatfelsc$nøder og evt. fastar !fioldos i Ribe.
F. Formåndø haa vcd enhver afstemdng på b$tyrclsesmøder og gen€rål-

forsamlingcr rll til at afgivo sin st€nme. Vcd stcm-melighcd nEfer
formrn&n dgør€lsrn. (undta8cn ved valg)

$6 Foreningenr gencrrlforsrmllng
A. Gefleralfo$amllngen er forening.n! højesto myndigh.i
B. Generalforssmlingen skal vlBles senest 8 dage forud, shiftligt i medlclns.

blodet fidkoRlBEtngminger til sll. nedlemmer.
C. Den ordinEro g6n6ralfors6nling skal hvert år sfhold6 slnest medio marb.

Forslag, dar a'!!kes belEdlet !f tan€ralforsamlirgeD, skal værc formatrdan
i hendc scnost l. dcocnb€r (året fd). Slvel vcd ordinæl som ved



€kstraordinær generalforsanling skal fonlag sendes sarruren indvarslingen
til generulfor-samlingen. Kun forslag, der har været offentliggjort i,'fiske-
RlBEtragtninger" kån vedtages.

D. Indlånling til ordiDær genenlforsanlhg skal indeholde denne dågsorden.
1 Fremlæggelse og vedtågelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Formandensberetning
4, Kass€rerensberetning
5. Indkonne forslag
6, Valg af bestJaelsesmedlemmer og suppleanter.

Her skal nawene på afgåord€ bestyrelsesmedlemm€r og suppleanter
oplyses, sarnt om disse fiodtager genvalg_ Er et foreslået m€dlen ikke
til stede, skal skiftlig accept foreligge.

7. Eventuelt
E. Indvarsling af ekstmordinær generalforsamling skal hdeholde dagsorden og

en begrundelse for indva$lingen.
F. Følgende kan gennem bestyrels€n indvarsle til ektmordinær genemlforsam-

ting:
l. Bestj.relsen
2. Mindst 3 medlenmer afbestlrelsen
3. Mindst 35 afforening€ns medlemmer

G. En lovlig varslet generalforsamling €r b€slutningsdygtig uanset det
fi emmødte altal medlemmer,

H, Til almind€lig vedtagelse laeves almindeligt flertal. Ændring af love kan
kun sk€ på en genenlforsamling og kr@ver 3/5 (6070) afdo dfgivne stemmer.
Ved ændring af $3 stykke c, har kun A-m€dlemmer stemmeret.

L Stenmoafgivning kan kun ske vcd personligr frerunøde.
J. Såfi'emt dt meilem ønsker det, skal afstenubgcn være skrifrlig.

$ 7 I'orenhgen! opløsning

A, Foreningens opløsning kan kun ske eft€r vedtag€lse på først en ordinær
ggneralforsanding og efter cå. 3 ugers forløb på en ekstraordinær general.
forsamling.

B, På b€gg€ disse gorEralforsarnlinger kr€ves vodtagelse mod mindst % (75%)
af alle afgivne st€mfier.

C. Ved opløsning skal b€styrels€n, på d€n odin&re g€neml-forsamling, komme
ned forslag til anvendelse afforcningens ejendele og midler,

D. Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den oksfaordinære g€neralforsamling
dkal pdtage sig fordolingen affor€ningens €j€ndele og midlgr,

Loverc er op ndeug yedløgel I 1911, Neneft ænahlnger e. pdfott.
nibc Gbruc 2009
Beetyrelsen ,

/net L> Ia



Indkomne forslag til den ordinære
generalforsamling den 14. marts 2009

Forslag fra bestlaelsel om et n]t punkt $3 stk. Cl :

Antallet aff;skende i Ribe Spottsfisworcning afgøtes af besryrelsen
under hensyn til fisketryk. Ahtallet affskende oplyses af besry,relsen
ved htert åts generalfursamling.
Antdl fiskende på A stykket udgØes stadig afde 350 ancienkitets
mæs s igt .zldste medl e mmer.

Begrundelse
Hensynet til fisketryk under hensyntagen til en ert. laksekvote.

Bestjaelsen

-
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Foreningens fiskehytte
Du kan stadig nå at leje foreningens fiskeh1'tte på Kaltoftvej 2, men huset er
meget optaget så kontakt Dan Zoega i rigtig god tid.
Huset ligger i nåtuskønne omgivelser bogstaveligt talt kun et fluekast fra
Gels å - og kun et surfkast frå Flads å.
Det er ikke vild hksus, men det er billigt, godt beliggende samt i pæn stand.
Kort og godt så er det et godt udgangspunkt for en koncentrerel fiskeweekend
eller en deilis fiskeferie.

Huset indeholder:
l. Spisestue med brændeovn.
2. Opholdsstue med brændeovn
3. Køkken med komfur, køleskab samt alt nødvendigt.
4. Soveværclse/stue med 3 sov€pladser.
5. Toilet m€d håndvask og bruser samt el.varme.
6. Entre med fryse. til fangsteme.
7. Værelse på 1. sal med soveplads til 2 personer m. el.vame,
8. Bryggers.
9. Flere sovepladser i stue samt e\,1, på loft.
10. Madrasser, hovedpuder og dyn€r,
1l, God teltplads og bålplads i baghaven.
12, llavemøbler, $ill m.v.

Man modbringor selv dagligo fornødenheder samt sengelinned.

Priser for 2009:
I ov€rnatning kr. 350,- incl. el. ogtræ.
2,overnatninger kr. 550,- incl. el, og træ.
3 overnatninger kr, 770,- incl. el. ogtræ,
4 overnatningor kr, 950,- incl. €1, og hæ,
5 overnatninger kr. 1.210,- incl. el. og træ.
6.7 ovematning€r kr. 1.430,- incl. €1. og træ.

Hvis du ønsk€r at leje huset skal du kontakte D^n Zoega pA tlf, 29457963,
Skynd dig - for der er rift om udlojningen. Jo før du bookor, des bedre.
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Min bedste fisketur
Mio søn Lars ogjeg bestemte os for at tog€ på fisketur. På vej til Ribe kom
Lars i tanke om, at der egentlig var fiskekonkurrence. Vi snakkede om al tas€
i Hjoftvad A. Da vi parkerede, blev vi enige om, dt jeg skulle stafte v;d
flyvepladsen og Irrs gik I km læng€re opstrøms, Jeg satte en meps 4 med
røde prikker på.
Jeg fiskede i ca. % time, da jeg fik en stor fisk pÅ. I det samme kom der en
bondemånd kørende på sin toktor på den and€n side afåen og han standsede
ligo ud for mig. Dajeg havd€ fightet rned frck€n i 15 minutter, lagd€ jeg mit
net på kanten og pludselig såjeg mit dlie net forsvinde ned i åen. J€g skult€
til at gribe ud efter det, dajeg lden at vide hvordan, stod udo i åen i vand helt
op til brystot.
Ieg havde stadig fisken på og pludselig var don lige foran mig, helt inde ved
brystet. Jeg turde ikke tage den med hændeme, for spbderen sad sødig i
munden , så jeg kildede deo lidt under maven, Don stod stadigvæk still€, så
j€g listede vonstre hånds frurc ind i gælleme, mens jeg kildede den igen og
f* højr€ hånd ind i de! anden gælle. Derefter straklejeg begge arme og fisk i
vejret, mensjeg stadig stod i vand til brystct.
Hvordan skulle jeg nu komme op af vandet? Bondemanden, der havde futgt
der hele fra den anden side afåen, tilbød st gå ril den nærmoste bro og kommi
om og hjælpe mig op, D€t var et langt stykke vej, så til sidst kom j€g op ved
egen h,ælp efter at jeg havde smidt fisk€n så langt op ad skræntcn, som jog
overhovadet kunne komm€ til.
Jeg tømtg mine sloidtstøvl€r for vand. Så rnærkeda jeg efter i brystlornmen,
for nu trængte jeg virkolig til en smø& Men cigar€tter og lightor var
solvfølgelig driwådo. Da jog kom op til bilen, kunne jeg ikkc låse den op,
fordi fiombctjoningen til cenfellåson også var blovat vAd. Efter at h.ve ryst€t
vande ud af den og ønet den i sole4 kunno jeg endelig komme ind i biten og
køre dirakte til K2.
øn€d€n vejado 5,950 gr. og målto 75% crn. J€g vandt førBt€præmien på 1.500
kr. og en mass€ gode sponsorpræmi€r. Jeg fik både pokal og guldmedalje plus
I års abonnement på Fiskeavisen.
St jcg vil gen€ sige mange tak til Rib. Sportsfiskorforoning for €t flot
atfarlgom0trt

Bent Niolsen, Vamdrup
PS: Dagen oftor fandt min søn mit Sølvkrok€n 30 m frs det sted, hvor jog
fangede vindorfisken @
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Fiskeri med tråd os orrn
Det startede i mine drengeår, i en park i Bolbro ved navn: Roenkovsparken, med
tilhørende mose.
Jeg tilbmgte en sxor del af miæ timer som dreng med at besøge dette interessant€
vandhul, - der var alt, lige fia snoge til stor€ dejlige farverige somrnerfirglelarver, og
lodne var de, eller behårct.
Udfonruringen af mosen var nærmest oval. Og om denne var der en grusbelagt sti, så

man kunne gå, eller Løbe om den;Og løbet blev der gion afnogle frske ahenge, dem
var der mange afden gang!
Vi srnådrenge, nød at fulge dem i deres løb rundt om denne mose, hvor de. ifølg€
vor€s åntasirige verden - udspandt sig et drana - ved at der efterhånden var en del,
der i sagens natur faldt fra; men ikke nok m€d dette, der var også en del talaik, og
strategi forbundet med det; Noget som d€r med garanti har hjulpet dem senere i deres
pulserende liv? Alt dette st& som nogl€ dejlige og minderige oplevelser for mig.......
Omtalt€ mose havde en stor tittækningskraft på nig. Ma.nge gange har jeg ligget på
maven og kigg€t n€d i vandet, og der udspandt sig et interessant liv und€r ove.fladen.
V€d dette nærstudium, fandt j€g ud af at der var nogle meget int€-ressante fisk, nogle
antog fåIve andre ikke - ad åIe har jeg ftnd€t ud af, at der hor veret tale om
hundesæjler - formodentlig den tr€pigg€de hundestejle, med det latinske navnr
gåsterosteus aculestus.
Hundestejlo, ollor €j, der var loget d€r sagde rig at det kuDne væIe helt sjort at
overlisto en såd6n. Det ligger mig måsko i geneme, måske reminiscenser fm urtid€!,
hvom v€d? Urilstinkt eller ej, d€t skal, hvis det ef der . hvad j€g i øvrigt tror det er,
hos de floste . det er bare ild(e blevet stirnuloret lige meget hos alle?
Som drifion sagd€ mig . de slelle overlistes - fiskeno/hundestejlen. Og fsntasien blev
sat på høj tendiry, hen i min moders syaske; doreffor ned og rode i "moder jord", og
haps fat i nogle glasklare små regnorme 2-3 centimef i længd€n og liwidden dereftor,
dergff.ef blev der med rystende aLengefingre - af iver - lagt en løkke om ormon, og
ned stor fo$igtighed blev d€tte interimistiske lokkeværk l€rnp€t ned i Dærheden af
det selektivt udvalgte bytte.
Bfrer en rum tid nærmede offeret sig ma-d stor foFigtighe4 og b€gndt at ruske i
omen og gabe over d€n, og nu til det allermest spændende! - nå! j€ mente at tiden
var inde, og on havdo forgabt sig Vpå? ormen, skulle den lemp.s op, i de fleste
tilfulde gik dot godt . men dot skulle, fandt jeg ud åi værc i eo blød og rolig
bevægelse - for ellen faldt den tilbage i sit rctte element; hr?d den under alle
omstændigheder kom; olle blev genudsdt.
Ovonnevnto interessante oplevelse skal ses i lyset ai at på det tidspuDlc v6r det ikko
mig bakendt at der varl€r noget der h€di " tatte å1", men det ovennævnte, er ved
nærmere eftertanke en pendant til dette.
F& på dot tidrpunkt, store og " fted€lige "Jylland, kom min norfar og mormor, Min
morfar, bl€v på nin fdders foranledning, præsenteret for min selvopfi$dne
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fisken€tode! Stor var hanB forbavselse og forun-dring, ban sagde på sit dj ærve jyske:
" Det kalderjeg s.. en kålknejq aldrig hårjeg set noget lignende". - l*e latrg tid efter
dette fik jeg foræret min første fiskestang jeg regoer med at den var købt i ell
legetøjsfor€hing, stangen var af bambus, udstyr€t med et glønt fiske-hjul af plaslic,
og konstrue.et soln et fluehjul væ.sgo at spis? - men stolt som en pave det wr je&

I
Hvor stangen siden er blevot afl Ja - det an€r jeg ikke. . , , , . ..?
Efterrkili: " Hvad man i bamdon!1cn fomertuner, mån
glemat€r!"
Så jog fisker stadig, dog lader jeg ormen€ leve en mer€
tiloversblevnc komposterer på livet løs i min have, og de
efterkommere fra hin tid. . . . ..

ikke i alder-dolnmen

anonym tilværelse. De
minder påIaldende om

Ole Temberg.

Havørredens kærlighedsliv og
vandpleje.

Netop i denne tid kan man i mange tilløb i Ribe åsystern og i r€st€n af laodet,
med lidt held iagttage havønedens gydning. Dette sceneri udspiller sig t ?isk
fra midt i oktober - februar. Tidspunktet hvor gyd-ningen påbeg,ndes kan
variere, da d€t bestemmes af forskelligc fakto-rer, især vandføring og
vandtenporatur.
Nye undersøg€lser fra DTU Aqua tyder på" at selvom vi nu om stunder oft6
fiL cn grøn vinter, så er havøneder(øreder) i stand til genetisk at tilpasso sig
en højore vandtemp€ratur i folhold til at opnå succesryHt s/dning. Rart med
godo nyheder i eo ellers dyster klimadobat.
Når forholdono er i ordon vil havøneden indfirde sig i de snå tilløbs"bække,
det er ofte kun i en kortvarig poriode, st foftoldende pass€i fiskone, d€r S/dor
og trEkker ud i hovodløb€t igen som magro n€dfaldsfisk. Det er hunnem€, dor
gravef sidegrubcme. D€ vælger €t område me.d hurtig vandhastighed og
stenbund. Her gnver do en fordybning mod halofinnen, sAlodes der
umiddclbsrt nedstrøms ligger en stonbunke. Desudol kan mall h€r iågttagg at
stenene er lysere fordi de or blcvot vendt, i modsætning til do sten dor gror
alger p!. Ner hunnon or klar, stiller don sig i bund€n af S/degruben, hvoreft€r
harmen indfinder sig. Når hunnen afgiver sine æg i en lang strlle, afgiver
hanngh sin sæd og bofruglningcn sk€r. Eg€ntlig ganske utroligt, når man
tænke. på, ot det lykles i en forholdsvi! hurtig vandhastighed.

l9



Selvom en sto. havøredhan med kæbekrog og rødbnrne farver er meget
territoriehævdende, lykkes det ofte små bækøredhanner popujært kaldet
"listepikke" at blande sig i festen og befrugte selv store havørredhunners æg.
Do må have nerveråfstål!
Dette er fra natuens hånd m€d til at sike den genetiske variation, desuden er
detjo den samme art. Herefter dækker hunnen de befugtede æg rned sten, så
de beslg,ttes mod andre fisk, fugle eller vandinsekter. Cydegruben genn€m-
strømmes dog stadig af vandet så de beftugtede æg sikes en passende ilttil-
førsel. Når æggene klækkes cirka april - maj alhængig af vandtemperaturen,
kaldes ynglen for blommesækyngel pga. den sæk de har på rnaven, der
fungerer som madpakke de første tre uger. Hercfter begynder det hårde liv for
de små havørreder, der nu e. tvunget til at forlade gydegruben og selv søge
føde i våndløbet. Man regner med at kun 1 o% af ),nglen har overlevot efter 2
år, Hvis der klækkes 2000 stk. fia 100 kvadratmeter gydegrus vil der som
rcgel vær€ 15 stk. tilbage efter 2 år. Herefter vil nogle smoltificere, de gør sig
klar til at kurne tåle saltvand, og trække mod havet i marts - april. Sener€ vil
de vonde tilbage til det samm€ vondløb, hvor de er opvokset. Andre bliver i
vandløbet og lever som bækørreder hele deres liv. (Fakta til denne artikel er
fundet på !0ury.[skqplqj!.r!!. Også udtrykket "listepik!")

Mads ømbj€rg

Vandrestaurering
I Ribe å - system€t blev det i 2002 b€sluttet, at al udsætning af havørred
skullo ophør€. I stedet skulle man bruge ressourcern€ på vandløbsrestaurering,
så havøroden kunne få optimale gyde og opvækstvilkår og derved selv klare
reproduktionen. Dette har båret frugt, eksempelvis blev sæsonen 2007 en af
d€ bedste i mang€ år. Undersøgelser har desuden vist at overlevelsen blandt
vildfisk født og opvokset i et vandløb har en bedre overlevelse end udsæt-
ningsfisk, hvilket lyder meget logisk, da de er tilpass€t vandløbets forhold
gennem generationer. Havørredstammen i Rib€ å-system ea en af mest vilde.
Andelen afgener fra dafibrugsfisk er meget Iille.
Forudsætningen for at man får en sund og stærk havønedbestand er selv-
følgelig, at vandkvaliteten er i orden. Her kar man gMske simpelt undersøge
vandløbet for vandinsekter, der.fslører om vandkvaliteten er tilfredsstillende.
Hvis der er en stor artsrigdom af smldy, der stiller høje krav til vandkva-
liteten, vil det være udtryk for en god vandkvalitet.
De fysiske forhold i et vandløb er d€suden meget viglige i forhold til en stærk
havørr€dbestånd og andre dyr. Der skal være rigeligt gydegrus, så mange
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havøred€r får mulighed for at S/d€, Da der fra natur€ns håad er en bøj
dødelighed. Støre sren og vandplanter er desuden vigtige som skjulesteder for
havøneden. Skjulesteder er afgørende for, hvor mange øneder der kan leve på
en A - strækning, da ørr€der er heget territoriehævdend€. Mange skjulestoder
giver en støne ønedtæthed. Skjulesteder beslg,tter også mod fuglo og rovfisk.
De fysiske forhold i de små tilløbsbækle kan vi som lystfiskere forbodre ved
4t udlægge S/degrus og skjulesten. Dette har man giort i stor stil i Cels å
systemet med gode resultater til følge.
| fube sportsfiskorforening har vi valgt at dele Hjortvad å - systemets
tilløbsbælLe op i mindæ stykl(er, der besigtiges afvores medlemmer 2 gange
årligt. D€ s€nder efterfølgende en rapport pr. måil til våndplejeudvalget. På
denne måde kan vi følge årtallet af$/degrsvninger, diverse problemstillinger
f.oks. hådhændet vedligeholdelse, kreaturer der tramper i bækkeno, oller hvis
der pløjes for tæt på bækkene m,m, Detto arbejde sætter vi i vandple-
jeudvålget stor pris på. Alle problomstilling€r sendes til Vejen kommune, der
så tager sig af det viderc forløb, hvis der foregår ulovligheder.
I RSF har vi foretaget fonkellige mindre projekter i tiliøb til Hjortvdd A, Bl.a.
har vi fiomet rør, der oft€ ksn bremse opgangen, hvis de tilstopper m€d grone
og anoor,
I det nye år har vi fået tilladelse til at resiaurer€ Fanis bæk og den øvcrste del
af Hjodvåd å kaldet Tvær å- Her vil vi udlægg€ rydegus og skjulesten på
udv.lgte sbekninge.. I Tvær å og Faris bek ligger der i forv jen en del grus.
Vi ha.r dog bosluttet, yderligere åt forbedre forholdene, I Tvær å så vi i år
omkring 15 S/degravninger på en relativ kort shækning, s[ fiskone er der,
mgn det kan seglens blive bedre. Dot virkor måske underligt at lægge grus,
hvor d€r i forvejen ligger grus, Men hvor der allerede liggor grus er
vandhastigheden så god at der ikke aflojres sand. Gyd€bankor kan dog
tilsando, hvis der f.eks, mangl€r dyrkningsfrie bræmmor, eå der skyllor sand
ud i bækkono. Hvis man udlagde grur på natufligt forekommonde sendbund,
ville de udlage gdebankor s&ndsynligvis tilsande. I €t noturligt å - forløb or
der stræhinger, hvor vandhastighedcn er lavore, her sk€r d€r rflejring af
s€rd,
Endvidcrc skal dor udlægges skjul€sten som er en mangelvare især i Farris
bæk.
Plaflen er 8t vi starter rcstauroringen i "toppen" af Hjortvad å - syston, og
fortgætter nedeffer. Så der er massor af arbejde forudo, desuden er der på
noglo strækninger en udpræget sqndvandring, sorn der forhåbontlig mgd tidon
kan komme styr på i samarbejdo mod kommunon 

Mads Ømbiorc.
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Livet ved åen
Ja, jeg er en som elsker natuen, mer det er jeg ikke ene om. Når man går ud
til åen for at fiske oplever man mange ting. Jeg husker tilbage til den tid hvor
jeg be$mdte fiskeriet i Ribe Vester å i 1992 og hvor man ofte så storken
komme fl;ruende enten ud på engen efter føde eller hjem til ungeme med
noget i næbet, ja et betagende syn.
En morgen tidligt såjeg en ræv som gik og musede med næsen tæt påjorden,
jeg stod læng€ og betraglede den uden at d€n obseryerede mig, måske var
vinden i en rerning:å den ikle (unne observere mig.
Jeg husker også en morgen hvor det var ret mørkt, jo jeg var kommet ridlig op
den dag og tog ud til ringvejsbroen for at begynde fiskeriet, og lige som jeg
ståk næsen fiem under broen var der en stor skary under broen som lettede,
jeg blev så forskræk*et at jeg ho€de min time var kommet, for her går mån
stille og grunder over livet og så letter skalven som var lige så overrasket som
jeg, py ha hvorjeg snappede €fier vejret,
Det at fange fisk er nok lidt medfødt for en lysdisker, jeg var ikke mere end
omkring de 10 år dajeg begmdte med at fange bækørreder til min mor i en
lills bæk med en del bækøneder, og om de olle holdt mål€t trorjeg næppe set
i bakpejlets lys, men stolt varjeg når jeg kunne komme med mad til familien.
Jeg husker hvor glad jeg var da jeg først garg fik råd til at købe en gul
glasflberstang og et hjul, dot var nog€t bedro end hasselkæppon med den
grønne murcrsnor som jeg startede med. Ja mit begndergrej va. unægtelig
noget anderledes som det jeg har i dag, og fomøjelson vod at fiske er ikke
blev€t mindre.
Jeg stammor fra Vejle ornrådet og flyttede til Ribe i 1972 og i de først årjeg
boodo her havde jeg travlt rn€d at opbygge min fonetning og ronovere hus, så
det med fiskeriet lagde stille on del år, men så kom jog til at bo ved siden afen
som på det tidspunkt fiskede i Ribo Vester å og han fortålte at man kunne
fange store lisk dsrude, ja måske 5 kg ell€r mere og det var stof tll
efteraalll<e. Jes ha|de aldtie set en h^,Ørcd.før, men det har iep nosle
ea ge siden deh tid,
Først købte min søIl Paul 9t medl€mskort og ret hurtig eftor kom farmand med
og det var i året 1992. Dot var dengang vi begyndte at fiske den 15. januar, så
Paul ogjog gik til åen d€n fø$te dag med olm og spinnor, men vi kendte ikke
noget til fiskoriot i den store å, så vi havde vel ormen til at flyde 50 cm under
vandet og det gik råst med shømmefl, så hurtig ud og hurtig op igen, og om
igen, indtil Johannes Hansen som vist nok var med til at oprette Ribe
Sportsfisk€rfoaening, don gamle kending af åen l@rte os at fil ormen ned på
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bunden ved at give mere afstånd til propp€n og det virkede med hensyn til at
fange grønlænde.e. Jeg kan huske den først morgen vi kom derud da havde
Johannes fanget to g&nlænder€ og vi var helt betaget afde flone fisk.
Mhøklet sker. Don 10.. April år 1992 om formiddagen var jog ved
ringvejsbrcen og vojlet var flot denne dag, efter nogl€ kast lige foran broen op
mod byen kom en stor øned op og tog spinneren lige for øjnene af mig så
blev der musik på linen for den håvde forårskondi og jeg rystede over hele
koppen af nervøsitet, det h€le vaxede nok 15 eller 20 min, så kunnejeg nette
den ogjeg var ikke til at skyde igennem, forjeg havde al&ig før set en øned
at den stønelse 5 kg rent sølv. Såjeg måtte sande det min nabo sagde at der
var store fisk derude. Hjem til mor med kabaten og hun spærede øjnene op,
det havde hun ikke regnet ne4 ovea til naboen og præsentere derL jeg vår så
glad for oplevelsen at der ikke blev arbejdet mere den dag, så hvis der ikke før
håvde været en llstfisker i mig. så var der n-.
Jeg fisker en del i Ribe Sportsfiskerfor€ningens vande og fangor mange flotte
fisk der.
Jeg kunne ligesom mange andr€ lystfiskere skrive mang€ beretninger om
opLvelser med fång€de fisk dErud€. M€n der e. atrdet der røer sig indvendiS i
mig nårjog går derude, je8 er fuld af beundring bådo over fiskenes netur og
åvandet der hvir,,/ler af sted.
J€g er meget fascineret over at €n fisk kan skiffe fåIve så den oærmest er
k8rmofleret og falder i med bunden afåen så den er nælten umulig at fil øje på
nede i vandel fantastisk, Jog tænker tit på om don selv har fundot på at skift€
farve? Eller cr der en skaber der fra besmd€ls€n har dannet den således?
Det vedj€g godt der er mange meninge. om, menjeg tlor at d€r er en som fra
besmdelsen her skabt alt med den stø.ste visdom, en visdom som ses i hele
naturcn. Jo dor er noget til vore saftior, Hvom har opl€vet at se isfuglen
komme tæt hen over Åen mad dens farvgpragt, det er betog€nde, hvor 9r don
flot den lillo blåglinsende skabning.
Jq hvis vi på den måde gutder over det vi ser og hørcr, sÅ boriger det glæden
ved den hobby son vi er mange def Mer.

En fascinq€t lysdisk€r
Bonny Meldgaard



I{jælp
Hvis du er et afde medlemmet der læser dette, så kan du gøre din forening en
tjenest€. Desvære ved vi, at vi også har medlemmer, der ikke læser bladet, og
de erjo umulige at få fat i.
I en fodboldklub mødes medlemmeme jo af og til, men Ribe Spodsfisker-
forening er ikke en fodboldklub, så derfor opfordre! vi dig til at bringe bladet
på tale, når du møder en anden lystfisker, og det gør ikke noget, at du gør ham
opmærksom på" at han egentlig har pligX til at holde sig orienteret.
Husk også at alle beboeres nawe skal stå på din postkasse, også børn,
plejebøm og især "papbøm", der jo ofte har andre eftemavne. I 2008 fik vi
over 50 breve/blade retur på grund af mangletrde navne på postkasser og
glomte flytninger,
Ps, 10 mindre end 2007,
Husk osså at melde fl),hing både til RSF og til DSF, hvis au flytter.

Holger

Fangstrapporter
vi er ikke færdige med at tælle fisk på de indsendte fangstapporter,
men det ser ud til, at resultatet vil blive lidt mindre end sidste år, men
det varjo også et særdeles godt år. Læs mere i næste nummer afbladet.
Og Ps. De der har glemt fangstapporten (ca' 20 medlemmer) kan nå
det endnu ved at sende et brev til Ribe Sportsfiskerforening, Bøgealle
33, 6760 Ribe eller mail til holgergs@stofanet.dk.

Holeer

RSF caps - logoer - klæbemærkater
På generalfors.mlingon kan ovennævnt€ foloningsgenstando erhverves til
rore kostDriser,

Laminering af medlemskort
Få plastlaminerct dit modlemskort GRATIS v€d den kornmend€ genoralfor-
sarnlin& - husk at få det med,
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Gartner Mathiesens Mindepokal 2008
Personen, som tildeles deme pokal i årct 2008, har været særdeles
aktiv som lystfisker gennem mange år, og er det stadig. Han er en
vellidt, en stor hjælp ved K2 og så er han i besiddelse af en særlig lune
såmt smittende humør. Han kan virke brysk på sin egen lrme måde,
men har man først læIt ham at kcnde ( med mundharpen ), har man en
ver for livet. Kort sagt så er han en værdig modtager afdenne særlig€
pokal, som vi overrækker ham med glæde og stolthed, samtidig med at
vi øDsket stort tillykte.

Nav'€tpåpe$onene'' &gglyqgrc@
Bestyrelsen

HUSK HJEMMESIDENS LODTR,ÆKNNG
Blandt alle anmeldte fisk til hjemmesiden trækker vi lod om 2 stk gvekort
hver på kr, 500,- til trish & Noture. Det er et krav at du p€rsonligt møder op
ail årets gen€rrlforsamling for at {e en cvt. præmie.
Er man il*.o til sbde, og ens fisk bliver udtntkket, da fons&tler vi med
lodtrækningon indtil, der er en porson, 6om .r pcrsonligt til stedr, og har meldt
€n fisk til hjemmosid€n. Fiskekonkunonoens fangst€r deltagor på lige fod med
de øvrige.
Vinderne for spril, maj, juni ogjuli måned fik der€s præmier udlevsrat vod
Fiskekonkurencen i august.
Vindeme for.ugust, s€ptomber og oktober måncd får dor€s måncdspræmie
udlever€t her ved ggneralforsamlingen.
VhderneYar !
Aogult Bent Nhlsc!, Vrmdrup gavørr€d 3,95 kg. 73,5 cm,
Septenber llcrDirg S.Chrbtenler, ftbe , Ervonrd 5,9 kg.76 cm,
Oktobor B€rtry Meldgarrd, Ribe Hsvørred 75 Lg,85 cm,

Alle ønsk€s tillykke med Dor€s fangst og Tak fordi I anmeldte jeres lisk til
denne sido.

Bertyrclsen



Husk premieresamling
lørdag den 4. April 2009

Vi holder åbent hus med rundstykker
og varm kaffe på l(2ofra kl. 10 - kl. 13.

Bestyrelsen

Årets pokalvinderfisk
Stor€ og uforglemmeligo fangstor blandt voro medlemmor er ikke en
hverdagsbegivenhed, m€n når det endelig sker, så er det eksha dejligt. Det er
raf, når også pokalkonkurrenoen huskes.
Ud over hædefen, ved at væro pokalvindor indenfor on spooiel kategori, så
følger dor også en oller anden form for præmie med. Hvor orn alt er, så har
følgende tilrneldt sig til årots pokallisk, i de forskolligo kstogorier. Dor var
flere som .spirorode til Årets største havøred, men her er navnene på
vinderne :
llavøned pokalen Benny Meldgård, Ribe 85 om. 7,5 kg.

Havønod pokalon Jun, Thomas Andefsen, Skærbæk 62 om. 3,1 kg.

c€ddepokal juniorer Thomas Andersen, Skærb@k 60 cm. 1,65 kg.

Geddcpokal soniorer Jacob Vinther Isaksen 8l cm. 3,9 kg.

Der var i er ingen tilmeldt€ bækørr€der.

Alle pokalvindere ønsk€s et stort lillykke samt Ituæk & Bræk i
sæsonen 2009 .
Pokaloverrækkelse sker ved generalforsamlingen.

Pokaludvalget
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