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Laderr

Tørt forår. tør sommer såmt forhåbenttio vådt efterår....
Af: Formand Børge Rlls

Det er forhåbentlig sådan, s:esonen ender her I det vestjyske. En
mærkeljg sæson har det været. Gels å er rimelig vandfyldt, selv om
den også har været lav. Flads å er rimelig, mens Hjorwad å lkke
rigtig har fået vand endnu. Så spredt er nedbøren faldet, Men vi
skaljo leve med det,
Med hensyn til fangster har meldingerne været på det Jævne. Mon
ikl<e det retter slg i den sidste del af-sæsonen.
Så fik vl endellg en laksekvote. Vi må fange 21 laks iforeningens
eget vand, mens der må fa^nges 27 laks i Gelsåsammenslutnlngens
vand, Nlen hvo-rom alt er så gælder den regel at man kun må fange
en laks i Rlbe å systemet, og fanger man en laks så skal den
indberettes til Samarbejdsudvalget for Rlbe å systemet. Alt i alt må
der fanges 90 stk. laks I Ribe å systemet.

Vl mistede også vor mangetrige kasserer Holger Sørensen iårets
første halvdel, - han bllver ̂vanskellg at undvære. Hans Bech,
Sønd^erborg mistede vl også, men det er kun dem vi kender til.
Forhåbentlig ikke flere.

Spærringer i å systemet har vl endnu. Det sidste er at udbuddet
offentl iggøres 1, kvart€l 2011. Så må vl Jo se,- hvad der så sker.
Men hvor om alt er, så synes jeg, det er for dårllgt !!

Mlnd.ord over medl€mmår åf Rlb. Soortsflrkerlorenino

Holoer Sørensen. Ribe
Det var med stor sorg, at vi erfarede, at en af Rlbe Sportsfisker-
forenings allerstørste koryfæer var afgået v-ed døden natten til den
4. maj 2010. Holger blev 76 år og led i en årrække af forskelltge
:ygdomme, hvilket gjorde det vanskellg for ham at færdes ude ved
åerne.
Dette mundede ud l, at Holger blev kasserer for RIbe Sportsflsker-
forenlng | 1982 og har bestredet dette job på bedste måde Indfll sin
død, Ikke nok med dette, han var også opflnderen af navnet på vort
foreningsblad " flskeRlBEtragtninger". Der ud over stod han for
medlemsregistrering 09 lodsejerregnskab. Kort sagt han var
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gammeldags kasserer i ordets bogstaveligste forstand. Men han
blev dog mere moderne, itakt med at EDB-alderen holdt sit indtog.
Holger var trofast som få, men kunne også være ligeså stædig. Når
han havde lovet en ting, så blev det overholdt. Kort sagt han var ti l
at stole på. Der ud over var han utrolig hyggelig at være sammen
med og lige så vidende. N-ysgerrig, næsten som et barn, var en
facet man kunne hæfte på ham.
Da han jo var foreningens kasserer gennem 28 år kunne der skrives
meget mere om ham, men TAK for mange års smukt samarbejde.
Det vil aldrig blive glemt - du vil alt id blive husket.

Ære være Holgers minde,

Hans Beck. Sønderboro
Vi har erfaret, at vor gode fiskekammerat Hans Beck er bortgået
den 7. marts 2010, Du havde mange venner ude ved Gels å, hvor
du og din kone ofte camperede. I hyggede jer og havde det rart
bl.a. på K2.
Du vil alt id blive husket og savnet.

Ære være Hans minde,

Referat fra Gen€råltoreåmlino
Problemer med aispilningen af det optagne bånd gør at rgferatet
udskydes ti l  næste blad. Hvis nogen skulle være itvlvl, så blev det
enllgt sti l lede forslag enstemmigt vedtaget.

Vi beklager meget,

Nvå bestv16lsesmedlemmer oq suoDleanter
Niels Faddersbøll, Rlbe, - valgt t l l  bestyrelsen.
Jørgen Frost, Sdr, Hygum - valgt t i l  suppleant.
Simon Riis, Ribe - valgt t i l  suppleant,

Efter generalforsamligen er Jørgen Frost Indtrådt I bestyrelsen som
afløser for Holger,

Velkommen I Rlbe Sportsfiskerforenings bestyrelse.
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Bsrqe Rils
Jeg er hjemhørende i Ribe, hvor jeg har fisket-de seneste 55 år. Jeg
er enkemand, børnene er f lyttet hjemmefra, så der er kun hunden
tll at forstyrre. Af professlon er jeg rådgivende Ingenjør indenfor
WS branchen. Jeg blev valgt ind I Ribe Sportsflskerforenlngs
bestyrelse som suppleant i 1998, indvalgt i bestyrelsen i 1999 som
næstformand og overtog formandsposten i år 2OOO, Siden har jeg
bestridt denne post.

Jeg har nærmest en finger med i alt, hvad der foregår i foreningen.
Jeg forsøger i videst mulig omfang at uddelegere opgaveme, og i
øJeblikket 9år det glimrende. Er næstformand I Gelsåsammen-
slutningen af L976 og foreningens repræsentant I Samarbejds-
udvalget for Ribe å systemet.

Mlt mål er at styrke Rlbe Sportsflskerforening således, at vi forsat
har en god og stabil forening, hvor man kommer hinanden ved.

l!Is€!ll!5u
Jeg hedder Jørgen Frost, er 35 år og bor i Sønder Hygum sammen
med min kone og to plger. Jeg er tll daglig konsulent i et mlndre
flrma.

Jeg har flsket siden Jeg var 13 år og meldte mlg sldste år Ind i RSF.
Nu erJeg I bestyrelsen 09 synes det er Interessant at følge med i
foreningens arbejde.

stølste havørred er på 5,2 k9, fanget på sildeforfang i Llllebælt for
20 år slden.

lllE-lerlIllr-Ulc[rlltcn
Bestyrelsen: Blev valgt Ind I bestyrelsen sidste år, så jeg er en af
"de nye'. Er med i bladudvalget og vandpleje, og deltager I
lakseudsætnlngen. Har vreret medlem af RSF slden Jeg var knægt,
og var bla. aktiv som Junlorleder I mlne unge dage. Efter en
længere afstlkker til 'djævleøen', erJeg nu tllbEge i Ribe, og har
derfor besluttet at bllve mere aktlv lforeningen lgen.

fiskeRlBEtragtning€r



Fiskeriet: Jeq er født 09 opvokset i Ribe, og har siden jeg var dreng
'pløjet'Ribe A igennem efter fisk. Husker stadigvæk mine første
skaller - det var en stor dag O Fiskeriet i dag er blevet l idt mere
målrettet, o9 det er primært de blanke der trækker, men lidt
geddesjov 9år jeg helier ikke uden om. Det er alt id med
spinnestangen - og der skiftes mellem spin o^g naturlig ^agn 

(orm
eller skaller). Den jyske østkyst^opsøges også ijagen på en hav-
ørred eller to. Et par gange om året tager jeg på Det Gule Rev efter
torsk" Har for ikke så længe siden fået øjnene op for fiskeriet i
troDerne, efter lidt større fisk end hvad Ribe A kan fremvise. Næste
mål er en l4arlin O

Privat: Jeg er 41 år, gift og har to børn. Arbejder som selvstændig
IT konsulent med SAP.

Nlels Faddersbøll
Ansvarsområder: Vandplejeudvalg (hovedansvarlig), bladudvalg
(hjælper, korrekturlæser)

leg er 49 år gammel, bor på Haderslewej l idt uden for Ribe
sammen med min bedre halvdel, Maj-Britt og hendes to drenge,
Rasmus (19-år og kendt som hjemmesidearkitekt fo-r RsF) o9
Nikolaj (17 år) - begge sønner af Henrik Axelsen, så han og jeg
deler andre interesser end bestyrelsesarbejdet i RSF.

Jeg har været lystflsker siden jeg var 7 og nyder især trolling efter
havørreder i min Nlopa på østkysten ved Arø og Genner Bugt samt
fluefiskeri efter havø.redt øfted 09 stalling I RSF'S va-nde.
Jeg blev medlem af RSF, da vi flyttede til Ribe for 4 år siden. Her
blev jeg usædvanligt godt modtaget og imponeret over det gode
fællesskab der hersker lforenlngen. Ikke mindst Børge havde en
stor andel i, at jeg med det samme følte mig velkommen som
tilf lytter. Det er egentllg den primære grund ti l , at jeg har
accepteret at indtræde i bestyrelsen. leg har den holdning, at RSF
er fantastlsk gode at have lige uden for sin hoveddør. Den er et
resultat af et-stort frivi l l lgt arbejde, så hvls man vll nyde goderne,
må man også bidrage med sin del af arbejdet.

Professlonelt er le9 uddannet som skov- og landskabsingeniør og
arbejder for Esbjerg Kommunes Parkafdellng. hvor Jeg står for
afdelingens GIS (dvs. elektroniske kort og databaser), bekæmpelse
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af bjørneklo, udlejning af vores ca. 1300 ha. landbrugsjord - og
mange andre tlng. Det er et dejligt arbejde med flextid og frihed
under ansvar. l-eg arbejder under samme chef som kommunens
vandløbsfolk, så det giver en naturllg indgangsvinkel for at etablere
et samarbejde. De er iøvrigt nogle rigtig fl inke fyre og meget
kompetente.

simon Riis:
Jeg hedder Simon Riis, er 30 år, og bor i Ribe med min kæreste. Til
daglig læser jeg til logistikøkonom iVejle.

le-g blev valgt ind som suppleant i 2010, da jeg gerne vil give en
hånd med i det frivi l l ige arbejde, i og omkring forenin^gen. Her
tænkerJeg på arrangementer, i foreningen, men også vandpleje,
arbejdet ved foreningens hus, vedllgeholdelse af broer m.m.
Som suppleant er jeg først og fremmest "skaffer" til bestyrelses-
møderne, ellers står jeg for PR.
Jeg har en simpel filosofi, der bero. sig på, at så læ^nge jeg har lyst
ti l  at hjælpe, eksempelvls I foreningen, har Jeg også mullghed for at
finde tiden derti l .

Fiskerlet og naturen har I min famille og gennem min opvækst,
været det som vi har lnterreseret os for.
Mit foretrukne agn er regnormen,-med flydeprop.,.,. denne form for
ældgamle flskemetode er da også den der har givet bedst afkast i
kg, da Jeg | 2008 bl.a fik en havørred på 6 k9 | Hjortvad A,

Sct. Hrns
Sct. Hans ved K2 blev i år en rigtlg hyggelig aften, velslgnet med
perfekt vejr, Vi var samlet en 25 - 30 personer tl l  hyggeligt samvær
med grll lede rlngriderpølser, frikadeller og kartoffelsalat.
Det hele blev krydret med passende mængder røverhlstorier og
fiskesnak. Ikke mlndst formandens båltale var ganske eventyrliE.
Da solen iorange glød gled ned bag horlsonten og mosekonen tog
fat på at bry99e for at understrege den eventyrllge^stemning, var
der mange der fandt stangen frem 09 listede af t i l  åen.

Annonceres på hjemmeslden og vla nyhedsmall.
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Ribe Sportsfiskerforeninds Fiskekonkurrence
Af: Børge Riis

Den 20., 21. og 22. august 2010 afholdt RSF fiskekonkurrence.

Dannebrog vajede over celsåen ismåregn og strålende solskin, da
RSF afholdt sin årlige Fiskekonkurrence i huset på Kaltoftvej. Atter
engang var det en gedigen succes. Der var mange overnattende og
mange besøgende både lørdag og søndag. særli9t glædeligt var
det, at så mange juniorer var t i l  stede. Det tror jeg glæder selv den
mest hærdede sportsfisker. En stor tak ti l  vore juniorledere Jonas
og Thomas, som tog sig godt af de små ny. Tåk ti l  vor instruktør
Kristian Kjær, som har taget sig af mangen en ny fluefisker, og
givet dem guldkorn med på Deres videre vej.

Følgende fisk blev indvejet og præmieret som følger:
1, Thomas Andersen, Skærbæk (lunior), Hø, 75 cm. 09 5050 gr. Hjortvad
2, Kristian Kjær, Ale, Hø, 69 cm. o9 3550 9r Gels å
3. Ole Frank Kristensen, Ribe, Hø 62 cm. og 2550 gr. Flads A
4. John Nielsen, Hø, 57 cm. og 2350 gr. Gels å
5, Lars Nielsen, Høt 57cm. og 1750 gr. Ribe Å
6, Ib lversen, Kruså, Hø, 52,5 cm. o9 1650 9r, Ribe Å
7. Niels Michaelsen, Ribe, Hø, 52 cm. og 1500 gr. Hjortvad å
8. Henning V. Andersen, Løgumkloster, BÆ, 4-5 cm. og 1050 gr, Hjortvad
9. Lars Nielsen, Hø 44 c.r|,, o91000 9r, Rlbe å
10. Jens Kr. Laursen, I\4ålt, Hø 45 cm. og 900 9r, Rlbe å

Dejllge dage som vi har nydt, - det-var dejl igt. Tak for dejl ig
krydderkage fra sunes mor. Det må hun godt diske op med en
anden gan9, Sluttelig en Tak ti l  vore sponsorer for modtagne
præmier samt ti l  de fra RSF's bestyrelse 09 øvrlge hjælpere, som
hjalp os. Vi ses igen !!
fiskezuB EtragtD inger



|(2 vedlioeholdel6e
K2 har fået det årlige Servlceefte6yn', Der er bla. blevet katket,
udbedret rørskader, TV-antenne er blevet digital, flagstangen rnalet,
brænde hugget, udtyndet i bevoks-nlngen I haven, nye "skovb€enke,
til bålpladsen og en del andre 'småtlng'. En stor tak tit de frivi ige
der hjalp med dette arbejde.

Snæbel Proiektet
Det ser ud ti l  at der kommer fremdrlft i  Snæbel projektet, Du kan
på http://]r',/ww.snaebel.dk/ følge den aktuelle ståtu! for prolekterne
ved Ribe A system især mht. Stampemøllen, Gelsbro og Fole
dambrug gennemføres.

Nve for€ninos caDs samt T-ahlrta
Foreningen har investeret I nye caps samt T-shlrt ifarverne lys kaki
samt kaki. Disse kan erhverves ti l  kostprls. Nemlig henholdsvis kr,
6q,- og kr. 70,-.
Både T-shirt og cap er forsynet med broderi af havørred samt
navnet Ribe Sportsflskerforenlng.
Broderede foreningslogoer kan erhverves for kr. 35,-, mens
klæbemærkater af samme kan erhverves for kr. 5,-
Dlsse kan købes ved alle arrangementer samt ved formanden.
Vær med tll at markedsføre Rlbe Sportsfiskerforenlng, - vi synes,
tlngene er rigtig flotte.

Blad oå e-måll
Som du sikkert har set idagspressen så har post Danmark valgt at
hæve portoen (igenl) med et par kroner, Det gør distributionen af
dette blad endnu dyrere. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i
fremtiden tl lbyder bladet udsendt på e-mail. Vælger du e-matl så får
du lkke bladet med posten, De praktlske detaljer omkring dette vil
fremgå af n-æste blad - der naturllgvls udsendes som vt plejer.
Vi kan se på vores nyhedsmall, at Interessen for at modtage
Informationer på e-mail bestemt er t l l  stede.

http://www.ribeaasvstemet.dkl
Her kan du læse om lakseudsætnlng,-kvoter, vandløbsrestaurertng
og mange andre gode tlltag for Ribe Å.

Fø19 med i samarbejdsudvalget arbejde deres hJemmeside:

fiskeRlBEtiagu nger



vandpleieudvaloet
Af: Niels Faddercbøll

Vandplejeudvalget har været udsat for en del personskift i de
seneste år - og nu er det igen kommet nye tovholdere i
bestyrelsen. Fremover bliver det undertegnede og Niels !l ichaelsen
der kommer ti l  at stå for vandplejen, mens Henrik Axelsen stadig
koordinerer udsætningen af smolt.

I første omgang skal vi have skabt klarhed over, hvor langt vi er _
med vandløbsplejen og hvilke planer / projekter vi skal tage fat på.
I Fiskeribetragtninger marts 2009 skrev Mads ørnbjerg, at der er
givet tilladelser til at restaurere Farris Bæk og den øverste del af
Hjortvad Å (kaldet Tvær å) ved udlægning af gydegrus o9 skjule-
sten på udvalgte strækninger samt "gennemluftning" af
eksisterende gydebanker for at forhindre, at-de sander ti l ,
Erfaringen er, at en grusbanke holder ca. 5 år, hvis den ikke
"vendes" så det aflejrede sand kan fjernes af strømmen, Det bliver
nok her vi starter, så ikke lYads'store arbejde bliver spildt.

Vi skal også have kontakt til Vejen og Esbjerg Kommuner for at se,
hvllke muligheder der for at samarbejde med deres
vandløbsafdellnger, l igesom vi skal have undersøgt, hvilke
muligheder der er for at få ti lskud ti l  vandløbsprojekter.

Dette forberede-lsesarbejde kommer til at foregå hen over som-
meren og efteråret/ vinteren (vi skaljo også lige have tld ti l  at f lske
lidt i sæsonen), så vl forhåbentlig l<an komme i gang med at lave
noget praktisk ivandløbene ti l  foråret.

Vl håber på mange forhåndsti lmeldinger fra medlemmer der er
interesserede i at være med tl l  at gøre noget ti l  gavn for de vandløb
vl har så megen fornøjelse af.

Artikl€r eft€rlvses
Har du tld og lyst t i l  at skrive en artikkel t i l  FiskeRlBEbetragtnlnger,
så er du meget velkommen tl l at gøre dette. Send en mail t i l
nlm@lodberq.org så aftaler vi det praktiske.

flskeRlBEtragtninger IO



Aktive i vandpleien
Af: Niels FaddeEbøll

Vi har en l iste med navne og telefonnumre på medlemmer af
foreningen, der har lyst t i l  at deltage aktivt ivandplejen - enten
ved at få ti ldelt en vandløbsstrækning som gennemgås 1 - 2 gange
årligt eller ved at deltage i konkrete vandløbsplejeprojekter.
Listen trænger ti l  at blive opdateret, og vi vil meget gerne have
flere ti l  at melde sig, så vi har nogen at trække på når der skal
tages fat ved de små gydevandløb, Det er jo i høj grad dem, der
afgør hvor godt bestanden af laks og ørreder har det - og dermed
hvor godt f iskeri vi har iforeningens vande.

Derfor - tøv ikke, men meld dig med det samme ti l:
Niels Faddersbøll på i lt. 4023 AA24 / i457 1707 eller mail
nifmbp@os.dk

skriv gerne om du er interesseret iat få ti ldelt en vandløbs-
strækning ti l  gennemgang, eller iat deltage ved praktisk vandløbs-
pleje - eller begge dele. Husk under alle omstændigheder at
meddele telefonnummer og malladressef så vi kan kontakte dig.

Hvls du har adgang ti l  at sti l le med maskinkraft som f.eks,
rendegraver, mlnlgraver, motortrl l lebør eller traktor / vogn eller
andet hører Jeg også meget gerne om det.

Listen herunder viser hvem vi p.t. .egner med er aktive med
vandløbsplejei

l,4ads Ørnbjerg Jørgen Frost
Dan Zoega Nielsen Slmon Wulf Hansen
Henrlk Axelsen Nlels Faddersbøll
Børge Riis Jakob Isaksen
Asbjørn Holm Simon Riis
Claus Andersen Per Rudbeck
John Schmidt Carsten Kruse Jensen
Carsten Andersen Per Blrgertoft
Gerhard Kotewitz Niels Lodbe.g l.4ichaelsen

Vi håber på mange ti lmeldinger. Jo flere vi får, jo mere kan vi lave!!
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Hvad er en ood fisketur?
Af: Jørgen Frost

"Der er inoen flsk!"
ovenståe;de hørte jeg mldt i maj da jeg ankom ti l åen og mødte en
fisker der ikke gad fiske mere den dag. Der var også for lidt vand i
åen, det var for koldt - og sådan blev det ved, Det havde ikke været
en positiv tur t l l  åen. Han virkede meget skuffet 09 vred over, at
der ikke vdr kommet fisk med hjem.

Jeg synes det er lidt sørgeligt, hvis en fisketurs succes afhænger at
om der kommer fisk på land eller ej. Hvis det er t i l fældet bLrrde Jeg
sælge mit-grej nu og begynde at snakke med en psykolog, for Jeg
har efterhånden været ved åen 15 gange | år, og jeg har ikke
fanget noget - endnu.

All igevel nyder Jeg at komme af sted. Bare 9å der fredeligt ved åen
og håbe... Se slg omkrlng o9 fomemme naturen, se hvordan
landskabet skifter farve, opleve dyrene, fuglene og Insekterne på
nært hold.
Jeg har-flere gange stået og kigget et rådyr | øjnene på den anden
side af åen, Jeg har overrasket 8 krondyr der var nede for at drikke,
set harerne lege på marken 5 meter bag mig, hørt mosegrisen I
slvene, f iskehelrens kalden, set bekkasiner og fasaner, en andemor
med sine ælllnger - og Ja jeg har også set f isk trækkende opstrøms
en tidlig aften sldst i maj.

Det er også derfor Jeg tager på fisketur. Det lyder måske som en
undskyldnlng fordljeg ikke kan fange fisk, men helt serløst mener
jeg, at naturoplevelsen betyder rigtig meget når jeg tager af sted.

Nogle gange kommer der så l ldt malurt I bægeret. leg har flere
gange fundet clgaretskod, øld^åser og-fiskesnøre smidt på jorden -
på A-stykket vel at mærke, så det må betyde, at det er medlemmer
af RSF der har glemt at rydde op. så kan vl begynde at snakke om,
at turen ikke var så fantastisk den dagl!

så husk at nyde naturen. Gelså-dalen er et fantastisk stykke vand.
Knæk og bræk
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At: uiets Lodbe4l Mrciiåiå

i:l":tub:y raser i Ribe. Laksekvote., fredntng, fordeting ogvadehav+ekendtgørelse er hypplgt brugte ord i øjeblikkei ;"årsnakkeh fatder på fiskert i de ve;t;endte åer iJy ;nd. r._i i Åiu".hvor v_i fo. første sans I manse år har råei iibåii." ååiå'Js iåEl,ma nJemtage laks.

Dette tidspunkt har været imødesetr,renintettommei jo;;;bå;:E.siii..:"J"r,ilå?,J["li:åX:?"
op i åen tigger et stort srykke arbet;e udfø,t ;;;A;;;iEå:.;
:i,.rilf 

sflllnq, ej d.er også brugt. iJoen oerIe aDeJde havde dernoK tKke været så store fangster at gøre. Selvom dlr nu er enbestand af laks, der er stor ;ok tit 
"[ 

ui run U"gynå; ui;;g-".o9nJemtage enkelte fisk, så er det vlgfigr, ar vt a e tortsætter detgode arbejde. run på den måde tån
;191 sl-ql.1*ai ;fi ;;;e". ffi;t:TiT li HSfi ::! ii'åraKsen en hlælpende hånd og sikre de kommende års bestanåe.
En_del afdette.arbejde blev udført lweeKenden 17-. og 18, aprilnvor der var udsætning af I års lakseynget I nibe Å sv"stemål 

.

ylv?r s?Tlel tsr I friske og ftittige tystfiske-re, der for et par daqe

!3i+:{.d[:iElli!!rt.T:r,:"åieå1i,""r?s:i"år:iå;yngren stammer ha gydemodne taks fanget t eneråret zobs; æokrækket.omkrtng 1. aprl 2009. ursene 6al- i aeres iåLGlåå3.*'gaer og hygget stg på Dansk center for VitOf"f.r. :"fgå-fiog ."iu o,rørdagen, og vll her kort beskrive, hvao qer uoføres på sådan en

DagenJta,rteode ved Fole tiskesø _ bare rotig lkke lselve fiskesøen,
1:lllllos.1."9.T røber-riee forbi @, Her s;tte vt sr;rbjå-;i-'' 

,
:ld_"t,:s,:n barje orev ryidt mea Jmå icå åi;riiåtl#iår".mens der blev.udsat 3_4 ftsk per meter å. o"t 

"i 
nraul"åigi'Ji å7."saoan ror at slkre, at der bliver en så stor spredntng som 

"iuffgij".-ne|e a-systemet, Vi sejtede nogle k ometer o9 havde første ståo.hvor vi fik,rytdt baljen med nyå friske lurc rr"iål""t"na-å tirlT,Ener_ydertrgt et par opfytdninger var a e Zf.OOO f"tr 'råråt]å-o uivar remme ved stavnager Bro nedst."r, ro. iårnÅånråGi. -' "'
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Når laksene er i baljen i båden, skalder løbende udskiftes vand, for
at sikre at der er i l t nok ivandet og for at f iskene ikke forgiftes af
deres egne affaldsstoffer. PopulEert sagt-"sklder de legen rede" -
ikke fordr de har noget valg - de er også spærret inde på meget lidt
plads. Vandet skiftes ved at øse frlsk vand ind i baDen og øse det
'gamle'vand ud. Sammen med dette vand følqer så nogle flsk.
Arbejdet^udføres af den ene person, alt i mens den anden styrer
gummibåden efter bedste evne igennem blæst og forholdsvis meget
strøm. Med uerfame 'piloter'giver det en enkelt eller to piruetter O

Søndag den 18/4 gentog vi hele showet men denne gang i Hjortvad
A og på A-stykket.

Har du lyst til at hjælpe med dette faktisk ret sjove arbejde, så giv
besked tll Henrlk Axelsen på hca@posts.tele.dk.

PS: Jeg har sat mlt navn-på et par stykker af de udsatte smolt og
aftalt et gensyn om 3-4 år samme tid og sted. Ligesom laksen
præges af det å-vand den svømmer i, så er Jeg fuldt ud overbevist
om, at samtlige 21,000 laks nu er præget af min lugt og vil søge
mod netop mit fiskgreJ @

Knæk & bræk - vi ses derude ved åen

Ftldaål Ul oo fr. ygrå fl?kenånd€,.--
Når du skal tll og fra åen så benyt de stier, der er trådt. Bevæg dig
langs hegn og markskel.
Gå IKKE på tværs af arealerne, hvad enten dlsse er opdyrkede ell€r
ej, Gå aldrig ove! pløjede eller tilsåede marker - VIS RESPEKT !!
Abnes et hegn, så luk dette forsvarligt efter dig igen. -Vis hensyn ovefor lodsejerens ejendom. Følges ovenstående, da vil
der aldrlg opstå problemer.
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Foreninqskas3€Jel - opråb!!
Vi eftersøger en ny Holger! Hvem har tid og lyst til at styre for-
enlngens medlemskartotek og lodsejerkartoteket?

Arbejdet omfatter:
. modtagelse og registre.ing af nye medlemmer
. udsendelse af girokort til medlemmer
. ajourføring medlems- og lodsejerlister med adresser,

telefonnumre mv.
. lave labels tl l  udsendelse af f iskeRlBEtragtninger

Er der en blandt vore mange medlemmer, helst I nærheden af Ribe,
som har lyst til at give sig i kast med opgaven 09 løfte arven efter 

-Holger, hører vi meget gerne fra dig. Du kan ringe til Formanden på
tlt,75 4t 07 59 eller mobil 28 38 10 51.

Vi håber meget, at en afjer har lyst at melde sig tiljobbet, da vi
prøver at fordele arbejdsbyrden lidt mere llgeligt mellem
bestyrelsesmedlemmerne.

Kassererfunktioren omfatter lkke bogholderl o9 økonomi - den
opgave har vi fået løst.

Huak låk3e faqostraoport.rne
Har du væ.et så dygtlg/heldig at fange en laks, så husk at den skal
indrapporte^res på httpi//www.ribeaasystemet.dlV
Du må også meget gerne sende de samme oplysninger tl l
rsf@ribesoortsfisker.dk, så hjemmeslden kan bllve opdateret med
din fangst,
Status for fangsten af laks den 2/10-2010 eri

Fånc.l r3k5i259 3lr( Hjrnra9ol låk!:28 slt G€,ru6al rak6r2l,l su
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Perkerino lanqs vgre vandleb
Parkering foregår på de anvlste pladser - og kun der l l  All€
parkeringspladser er vist på vore kort over flskevande.

De eneste steder, der er undtaget, er på Årupvej ved nedgangen til
Automaten samt ud for den bagerste bomme ved K2.
Camping er forbudt på vore P - pladser, samt langs vore vandløb.
Affald skal man selv tage m-ed retur. Finder man n(Eet, andre har
smidt, - så tag v_enligst også dette med ti l  den hjemltge
skraldespand. På den måde får vi nogle ryddelige pladser. Det skal
lige siges, at foreningen IKKE har opstillet skraldespande.

Broer ej overaanoe,...
Vl har f:iet et par lye broer, et par nye overgange over gamle
grøfter og gamle åløb samt retableret stenter over eksisterende
hegn. Det er vi mange, der er rigtig glade for.
Broerne skyldes Magne Rosenblad, nogle medlemmer såmt hJælp
fra et par lodsejere. Men Magne har været prlmus motor på de
store broer. Retablering af stenter skyldes vort penslonisthold
anført af Henning Christensen, Hvldlng.

I skal alle have en kæmpe TAK, - storartet arbejdell l

Hvad er blevet lavet?
. Pouls Bro er blevet demonteret.
. Den kaldes nu Pouls Gamle Bro og er placeret over det gamle

åløb ved Automaten Då nordsiden,
. Den ny bro som nu hedder agnrs Bto er placeret ca. 20 m.

nedstrøms den tldllgere Pouls Bro,
. Karkovgård Broen er demonteret. I stedet er der opført en nv

ca, 15 m. længere nedstrøms.
. Umiddelbart øst for Karkovgård Eroen på nordsiden er der

etableret en ny overgang over en grøft, Denne overgang har
endnu lkke noget navn, - men der går nok lkke ret længe, hvis
vi kender medlemmerne ret.

Efterfølgende 
-lndføJes 09 rettes navnene på vore kort over

fiskevande, når vi laver en ny revidering.
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Odderen
Uddrag fft: Vandløbene I Danma* af Bent lauge Madsen & lens
GregeBen,
Odderen er et stort og spændende rovdyr, som Jager sin føde, især
å1, aborrer og skaller i søer og åer. Den går ikke af vejen for at
jagte ørreder, men de er for hurtlge, selv om odderen er særllgt
tilpasset til at leve I vandet. Den skal arbejde hårdt for at få fat i sit
bytte, og det tager lang tid at lære ungerne selv at skaffe føden.
Odderen har v€eret et af de mest truede dyr i Danmark, og man har
frygtet, at den var taet på at forsvinde. Men nu er den ifr;mgang,
og i dag regner men med, at der er en pæn bestand flere steder i
Danmark.
Men engang var den så almindellg, at fiskerne med rette betragtede
den som en fjende, man skulle holde nede, lYan kaldte den
ferskvandets ulv. Især kunne den skade dambrug. Odderen har
været eftertragtet som Jagtbytte, fordi dens p€ls er værdifuld, Så
sent som i 1964-65 var det officielle tal på skudte oddere 200.
Man skal være heldig for at se en odder i det frl. Den jager mest i
de mørke timer. Om dagen skjuler den sig. Den har sin hule gemt i
åernes og søernes brlnker, men på slne lange lagtture søger den
skjul i skove, krat og høJ urtevækst.
Vil man følge en odders spqr isneen om vinteren, kan man komme
langt omkring. Odderen skal have et stort Rskevand, lsær hvls der
ikke er mange flsk, Flan har fulgt oddere der måtte bruge 70 km
vandløb tl l jagten, men det h-alve er mere almlndeltgt.
Oddere afmærker deres områder med sorte ekskrementer, fvldte
med flskeben o9 som lugter af tran eller måske en anelse'
sæbeagtlgt. De bllver sat på en sten eller et andet synligt sted ved
bredden. De er^formentlig et slgnal t l l  andre oddere om, at her er
"fremmed område", men de kan også være et tegn til odderen selv
om, at her er der lige flsket, så "vent et stykke tld, tll der kommer
fisk igen'.
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Der kan være mange grunde til, at odderen har været på vej væk
fra den danske natur, og at den endnu er sjælden mange steder.
Dens levevilkår blev forringet, fordi vandløbene blev forurenede, så
dens føde forsvandt. Det har også skadet meget, at dens
skjulesteder blev ødelagt, fordi man forvandlede engene ti l
opdyrkede marker.
Derimod er de danske oddere åbenbart ikke truet af giftstoffer, hvis
man skal dømme efter de undersøgelser, der er lavet, Den bestand,
vi har nu, er i hvert t i l fælde sund og rask.
Det har også vist sig, at de ikke e. truet af forstyrrelser, hverken fra
lystfiskere eller kanosejlere.
Der er f.eks, mange oddere ved Karup A, hvor der er mange
lystfiske.e, ikke mindst om natten, hvor odderen også er på
fisketur. Men det er en forudsætning for dens trivsel, at den kan
gemme sig. Derfor er de udyrkede enge og br.emmerne langs
vandløbene ti l  gavn for odderen.
Den største fare for odderen er trafik og ruser. l4ange oddere l iver
dræbt, når de- krydser vejene ved vandløbene.
Odderen har åbenbart intet imod at svømme under broerne. I\4en de
går ofte på bredderne, og så kan de vælge at gå videre over vejen
- og bllve kørt over, I Danmark er der nu lavet små "odderveje"
under vejbroer ved Skalså og andre af de vandløb, hvor der er
oddere.
Når man bygger nye broer, sikrer man, at der er plads ti l  at
odderne kan gå tørskoede under, Hor en ny stor vel skal krydse
ådalen, laver man ofte en tunnel, som oddere, padder og andre dyr
kan gå igennem. Faunapassager, ikke kun ti l  oddere, er blevet en
del af moderne vejbygnlng, og de har allerede vist deres værdi.
De fleste døde oddere man har fundet, er druknet i ruser, Alle ruser
i ferskvand skal derfor være forsynet med en stoprlst, der
forhindrer odderen i at svømme ind i rusen og drukne. ^Det 

gælder
også for ruser i Nlssum Fjord og andre større vandområder, hvor
der lever oddere. Fiskerikontrollen skal håndhæve, at reglerne
bllver fulgt, 09 de kan I særllge ti l fælde lave undtagelser.

Ændrino åf ådråsrer ....
HUsK at meddele ændring af adresse ved flytning ti l  forenlngs-
kassereren (i øjeblikket Formand Børge Riis) samt ti l  Danmarks
Sportsfiskerforbund.
HUSK at du selv stal t i lmelde dig foreningens NYHEDSMAIL. Skifter
du mall adresse, så husk at meddele dette tl l  foreningen.
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Afsender:
Ribe Sportsfiskerforening,
Rylevænget 4, 6760 Ribe

R€turneres ved varig
adrdsseændring med

PP *"*

tgen i år afholder vi i RSF en afslutnlng, der ma*ere slutnlngen på
årets flskesæson. Den 31. oktober kl. 17:00 er RSF vært ved en
kop kaffe eller en øl ide hyggelige omglvelser på K2,
Alle som har tid samles et par tlmer, hvor fiskesindene får lov ti l  at
falde tl l  ro, og oplevelser fra sæsonen lav ti l  at bundfælde slg. Der
er sikkert masser at fortælle omr 09 snakken plejer at gå idet
sædvanlige høle gear.
Kaffen er varm, og der er nok af den.
Kom og hyg dig et par tlmer og lad os afslutte sæsonen på en god
maoe.

Formanden

HENRIK C. AXE6EN

FASANVE.I 20

6760 RIBE
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