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Alle ønskes et Godt o9 Lykkebringende Nytår med Tak f_or det
gamle, Det gamle år sluttede med frostveJr og det nye år startede
med frostvejr. Nu vil vi gerne snart se noget forår. Jeg tror, at-vi
trænqer til, at solen varmer alt op, - men det kommer vel også.
Generalforsamlingen er fasttagt til den 12. marts. Der er så den
ændring i år, at i stedet for fiskefllm har vl fået Jan Steinbring
Jensen, Naturstyrelsen ti l  at komme og holde et meget aktuelt
foredrag om, hvad der skal ske 09 hvornår i netop vort åsystem.
Det tror je9 vil være interesse for blandt medlemmer.
Laksekvoten er blevet fornvet I december. Vi har fået 23 laks i
stedet for 21 o9 i celsåen, som vl og-så er medlem af, har man fået
en kvote på 29 laks. lYen all igevel må man kun fange en laks iå
systemet. Bestyrelsen går Ind for modhageløse kroge. Forslag stilles
tl l qeneralforsamlinoen.
.:ef håber og tror, ai året 2011 bliver et godt år, både hvad angår
fiskeoplevelser og fangster. Prøv at fokusere lldt mere på
opleve-lserne i stedet for fangsterne, uden dog at det skal tage
overhånd.
Det kunne måske give nogle Input til fiskeRlBEtragtnlnger!

Men KNÆK & BRÆK i den forestående sæson.

Rlbe Sportsflskerforening indbyder hermed ti l  ordinær
generalforsamling lørdag den 12, marts 2011 kl 14i00 i Ribe Mark
Forsamllngshus, Koldingvej 5, 6750 Rlbe.

Dagsorden efter vedtæoternei
1. Fremlæggelse og vedtagelse af forr€tnlngsorden.
2. Valg af dlrlgent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretnlng. Regnskab udleveres på dagen.
5. Indkomne forslag,

Se afsnit nedenfor efter vedtægterne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Niels Michaelsen (Modtager ikke genvalg)
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Carsten Kruse (Udh€dt - Modtager ikke genvalg)
1. Suppleant - Posten er ledlg
2. Suppleant - Carsten Andersen (Modtager genvalg)
3. Suppleant - Simon Riis (tvtodtager genvalg)

7. Eventuelt.

På dagen for generalforsamlingen foregår der mere end 'bare'
generalforsamling. Det fulde program ser sådan ud:

9:00 - 12:00 Krejlermarked - Køb, satg og bytte
12:00 - 13:15 Foredrag ved Jan Steinbring, Naturstyrelsen:

"Hvor meget mangler vi endnu i Ribe A system og
hvornår sker der nooet"

14: OO - Ordlnær generalfors;mling
De sldste tldspunkter afhænger af hvornår generalforsamlingen
afsluttes.
Ca.16:30 Pokaloverrækkelse
Ca, 16:50 Amerikansk lotteri
Ca. 17i45 cule ærter og hyggeligt samvær

Kr€ll.rmarkod
Ryd op ldit fiskegrej og kom og sæ19 det du tkke bruger mere. Hvts
fiskskabet underoprydnlngen er blevet l idt tomt, så er der mulighed
for at supplere op. Der er alt id gode ti lbud - især hvts du forstå at
'prutte'om prlsen.

ForEdråo:
Fore{traget med Jan Steinbring kan vi kun krafflgt anbefale at se.
SU havde inviteret t i l  et l igende arrangement I oktober som var
rlgtlg godt (se andet steds i bladet), og hvis du er interesseret i at
hører hvad der er lavet og i øvrlgt btiver lavel | 2011 | Rlbe Å-
system, så mød op og bltv klogeret

Jan Steinbring - Naturstyrelsen.
htto://naturstvrelsen.dkl

fiskeRlBEtaghinger



Gule Ærter
Ønsker du at deltage i spisning efter generalforsamlingen skal dette
besti l les senest kl 13:30. De gule ærter er gratis O

Forpleinind
Der kan købes øllvand, rundstykker med smør samt pølser med
brød. Kaffe er gratis.

Foreninos tlshld od caps
Kan købes på generalforsamlingen.

fiskeRlBEtragtninger

BestyrelsesarbeJdet
Det store afbræk var, at vor kasserer gennem 28 år (Holger) afgik
ved døden. En ny kasserer stod ikke lige klar om hjørnet! Hvorfor
gjorde han/hun ikke det? Vi har da ellers I de sidste 5 år, ledt med
lys 09 lygte for at f inde en medhjælp/afløser ti l  den gamle kasserer,
Vi må konstatere, at bestyrelsesmedlemmer ikke hæn9er på
træerne - o9 det gælder i endnu højere grad kasserere. Det så vi
bl.a. da et bestyrelsesmedlem mlstede interessen for
bestyrelsesarbejdet og standsede! Det koster alt for meget tid gang
på gang, at skulle "starte" et nyt bestyrelsesmedlem, Tid man
kunne have 

-brugt 
mere ko-nstruktivt i bestyrelsesarbeldet. Men i det

store hele går det godt. I år laver revlsoren bogholderiet, da
personen, som skulle lave regnskabet, brækkede armen på en
skiferie! Vl har valgt at have en "forenlngskasserer" uden for
bestyrelsen. Det er Henning Andersens kone Elsebeth som har
indvil l iget I dette. Det køre-r godt. Den økonomiske side af sagen er
vi to i bestyrelsen, som står for, formand og næstformand.
Men hvor bruger man meget tid på detl l l



Bestyrelsesmøde1
Siden sidste generalforsamllng har vi afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Der ud over udvalgsmøder, møder I Gelsåsammenslutningen af
1976, møder i Samarbejdsudvalget, møder med vore kontrcllører
ow. Der har været en god dlalog.

lledlemstal og tkonoml
Nogenlunde som sidste år. Men kris€n kradser stadig og er stadig
mærkbar hos vore medlemmer.
Men vi all igevel må vi være tl l fredse. Et rimeligt år rent økonomlsk
set,

Kontlngent
Som I slkkert har erfaretr er der lkke rokket ved kontingentet de
seneste år, men det varer Jo lkke ved.

llskeRlBEtragtnlngel
Også | 2O1O udsendte vi to numre. Vi har snakket en del om også at
lægge bladet på nettet. Stadlg således at de, som ikke havde
internet, stadlg kunne få det tllsendt, Men det skal vi tale mere om.
Portoen stigerjo som bekendt også tll aprll.

RISF'5 htemme3lde g
Slden er blevet omredigeret, således den er betydeligt lettere at
opdatere og ændre i. Men det har I vel set. Vi mangler stadlg et par
Dunkter at rette til, men det kommer.
Men jeg synes, at det er deJllgt, at slden atter kan bruges.

RSF's Nyhedsmåil
Vl har kun udsendt et stk. NYHEDSIVAIL i 2010, men den er der, ntr
der er brug for den.
Derfor er det vigtigt, at man meddeler, hvls man får ny
mailadresse, eller den gamle udEår.

Fl3kerlkontrol
Der hersker ingen tvivl om, at det, at vl har kontrol, har en yderst
forebyggende virknlng.
I 2010 var vore kontrollører på 30 kontrol ture i alt, o9 50 personer
blev kontrolleret. Dette uden at der blev uddelt girokort - flot.

irkeRlBEtragtninger



Juniora.bejdet
Sidste forår og året som helhed forløb planm.essigt, men denne
vinter, hvor vore juniorledere har været på New Zealand. har
fremmødet været næsten^l ig nul. lYen det harjo også været en
særdeles kold vjnter. Vi håber, at fremmødet bl iver bedre, når det
bliver varmere i vejret.

Kaltoftvej 2
K2 f ik den store tur i  2010, men vintrene er efterhånden så hårde,
at huset skal have samme tur hvert år. Udenom K2 står Morten for
græsset, og det holder han f lot. Men vi kan alt id bruge mandskabl

Arbejde ved å€rne kræver sine folk, men heldigvis har vi folk som
Magne og Henning Kristensen med hjælpere. I\4agne ordnede broer,
mens de andre ordnede overgange m.m. Dejl igt at vi endnu har
sådanne medlemmer.

Pladserne har vi styr på, De ser godt ud.

Kontraltarb€rd€t
Atter i år er der kontrakter, der skal fornyes.
I Hjorwad har vl mistet et stykke, da lodsejeren ville leje ud til
noget familie. plen det drejer slg heldigvis kun om et l i l le
jo.dstykke.

Vandpleje
Der^skete lkke noget med åsystemets spærrlnger i 201O! Det håber
vl så tl l  gengæld, der sker | 2011, - det er vi i hvert t i l fælde blevet
lovet, Vi tror på det,
Niels Faddersbøll har overta-get forenlngens vandpleje i 2010, så
mon ikke der sker noget, når han kommer mere Ind I det. Men 2011
skulle være året, hvor der skulle ske noget i åsystemet med dens
spærrlnger.

DSF kongreg
Vi var to mand tl l  kongres. Det har stor værdl, at vi deltager og
udbygger det foreningsmæsslge netværk. Det var en god kongres.

fiskeRlBEtragtning€r



G€lsåsamm€nslutningen af 1976
Der har været afholdt div. bestyrelsesmøder. møde med
kontrollører samt generalforsamling, hvor den manglende fjernelse
af å systemets spærringer har været dlskuteret.
Vi er to mand fra RSF's bestyrelse, som deltager i dette
bestyrelsesarbejde.

Samarbejdsudvalget for RlbG Å aystemet
Det seneste år har det kun drejet sig om, at få hele problemaflkken
omkring laks, til at falde på plads samt problemet med at få fjernet
åens spær.inger. Endnu idag-drejer det sig om at få de forskelllge
holdninger ti l  at falde i hak, således at man opnår enighed i
laksepolit ikken. Vi afholdt et laksemøde i december 2010, hvor de
nye laksekvoter blev oplyst, men åbenbart skal vi holde et nyt i
februar 2,011. Hvem skal / må deltage i møderne, - det er nu
spø19smålet.
Laksestatistikken på SU's hjemmeslde fungerede godt, men man
skal huske at rapportere sln fangst af laks ind. Fælles ftskeripollflk
drøftes foreningerne imellem, men dette er ikke på Dlads endnu.
SU afholdt et foredrag i Gram, ved Jan Steinbring Jensen,
Naturstyrelsen. Det var et godt fo.edrag, hvor han berettede om
den manglende fjemels€ af spærringer i å systemet, samt hvornår
det kan forventes, at de fjemes.

Saaonen 2O1O o9 dq arr.ngamGntqr vl atholdt
2010 var en tør sæson. Det føler, Jeg den var. Men all igevel ftk vt
vand og fisk. En dejl ig sæson hvor man dagligt kunne opleve åens
og d-ens natur. Jeg tror, at næsten alle er blevet t i l  gode set hvad
angår flsk. Vor laksekvote blev også fanget op. Hvad åer angtk, så
var det en meget stor skuffelse at se Stampemølle åen ltgge død -
helt uden vandstrøm. Det håber, Jeg meget bliver ændret.
Af arrangementer afholdt vl de sædvanlige uden undtagelse,
Rlmellgt godt fremmøde men rlgtlgt godt humørl

A|blutnlng
Stor TAK for godt samarbejde skal lyde tll alle, som RIBE
SPORTSFISKERFORENING har haft forbindelse med i årets løb. Jeg
håber, at dette må fortsætte | 2011 o9 årene fremover.

fisk6RlBEtragtninger
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Tak til RSF's bestyrelse, afgåede bestyrelsesmedlemmer,
kontrollører, elfiske - og udsætningsfolk, lodsejere samt alle vore
trofaste og uundværlige hjælpere for et godt og særdeles positivt
samarbejde. Endelig en stor tak t i l  foreningens trofaste medlemmer
og sponsorer, som fortsat bakkef op om foreningen,
Jeq håber, dette må fortsætte i årene fremover.

KNÆK&BR,ÆKi2011

gotgcNlt
(Formand)

fiskeRlBEtragtninger

S l. Foreningens navn.
Foreningens navn er "RIBE SPORTSFISKERFORENING'. Foreningens
hjemsted er Ribe.

I 2. Foreningens formå1.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i at
fremskaffe fiskevand, sikre medl€mmerne adgang ti l  disse samt at
ophjælpe fiskebestanden i de ejede/lejede fiskevande.

S 3, For€nlng€n€ medlemmer,
A. Alle kan søge optagelse iforeningen. Kun medlemmer med fast
bopælsadresse I Danmark er valgbare ti l  bestyrelsen og kan opnå
A-medlems status.
B. Ansøgning om medlemskab skal ske tl l  foreningens kasserer.
C. Ret t i l  f iskerl I foreningens vande har alle, der har løst
medlemskort. På Ribe å, Gels å samt Flads å stykket fra Harreby
Bro ti l  Sammenløbet mellem cels å og Flads å dog kun A-
medlemskort (de 350 anciennitetsmæssigt ældste medlemmer).
C1. Antallet af fiskende i Rlbe Sportsfiskerforening afgøres af
bestyrelsen under hensyn til flsketryk. Antallet af flskende oplyses
af bestyrelsen ved hvert års generalforsamling,

Antal fiskende på A-stykket uddøres stadig af de 350
anciennitetsmæssigt ældste medlemmer.



D. Medlemskortet giver kun ret til fiskeri med ån stang ad gangen.
E. Medlemskortet giver ret t i l  at kontrollere andre fiskende.

F. Enhver fiskende er ved åen forpligtet til at udvise god og
sportslig opførsel.
c. Ethvert medlem kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen med
omgående virkning. Udelukkelsen skal dog godkendes af første
ordin€ere generalforsamling.
H. Intet medlem må til egen fordel eje/leje fiskevand, hvori
foreningen har interesse. Det er ikke ti l ladt foreningens medlemmer
at anvende eller røgte ruser eller andet selvfiskende redskab i
vande, som er underlagt Ribe Sportsfiskerforening eller andre
forenlnger ti lsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund, Dette gælder
dog ikke lodsejere.
I. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande fiskes fra o9 med 1.
april 09 ti l  og med 31,-oktober. For Gelsåsammenslutningens
fiskevand gælde. Gelsåsammenslutningens ti l  enhver tid gældende
fredningsbestemmelser. (Se medlemskort o9 medlemsblad.)
l. Bestyrelsen fastsætter mindstemål samt fangstantal for Ribe
Sportsfiskerforenings vande. Vedr. mindstemål m.v. henvises ti l
medlemskortets bagside_, Alle fangede fisk, der ikke hjemtages, skal
straks efter fangsten skånsomt genudsættes, så vidt muligt i
levende ti lstand.
K. Der må I Rlbe Sportsflskerforenings vande udelukkende fiskes
med regnorm eller kunstigt agn. Det er således ikke ti l ladt at f iske
med f, eks. maddlker, rejer, slldestrlmler og l lgnende,
L. Brug af fangstkrog er forbudt fra sæsonens begyndelse til og
med 30. aprll.
M. Æresmedlemmer indsti l les af bestyrelsen og godkendes af
generalforsamlingen. Kontingentmæssigt l igesti l les fremtidige
æresmedlemmer med bestyrelsesmedlemmer,

S 4. Forenlng€nc Indtægter.
A. Regnskabsåret går fra 1/1 til 3f/f2, oet reviderede regnskab
skal forelægges generalforsamlingen ti l  godkendelse.

B. Prisen på medlemskort fastsættes af bestyrelsen.

C. Ved modtagelse af det første A-medlemskort, skal der ud ove.
kortets prls, betales indskud, der udgør 400 kr. Dette indskud
tllbagebetales aldrlg,

fiskeRlBEfagtninger t0
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D. For juniorer under 18 år betales nedsat kontinqent, For børn
under 12 år er-fiskeriet gratis (9ælder også nabob=ørn og
bø'nebø'n), når de følges med et seniormedlem. kalenderåret er
retningsgivende for, om man er junior eller senior.
E. Betales kontingentet ikke ti l  foreningens kasserer senest 1.
februar, betragtes medlemskabet som ophørt (udmeldt).

S 5. Forening€ns bestyrelse.
A, Foreningens lede-r er formanden
B. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Disse vælqes af
generalforsamlingen og afgår efter tur med 2 hvert år, Formand oq
kasserer bør lkke være på valg samme år. Bestyrelsen kan vælge
en kasserer udenfor bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Der
v.elges- 2 bestyrelsessuppleanter. Disse er på valg efter tur hvert
andet år og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret,
Såfremt en suppleant indtr€eder i bestyrelsen, er han på valg det
år, hvor den, han erstatter, skulle have været på valg. Såfremt en
suppleant bliver bestyrelsesmedlem kan bestyrelsen indkalde den,
der ved suppleanwalget f ik f lest stemmer uden at blive val9t,
Følgelig skal der ved suppleantvalg alt id opsti l les mtndst en mere
end der skal vælges.
C. Revision foretages af en anerkendt revisor, der også opstiller
regnskabet.
D. Besty.elsen konstltuerer sig selv, Formand og kasserer skal så
vidt muligt bo i Ribe.
E, Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og evt. fester afholdes i
Ribe.
F, Formanden har ved enhver afstemnlng på bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger ret t i l  at afglve sin stemme, Ved stemmelighed
træffer formanden afgørelsen (undtagen ved valg).

5 6. For€nlngens generaltorsamllng.
A. Generalforsamlingen er foreningens høJeste myndighed.
B. Generalforsamlingen skal indvarsles senest I dage forud, skrift l ig
i medlemsbladet "fiskeRlBEtragtninger" t i l  alle medlemmer.
C. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest
medio marts, Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamllngen
skal være formanden I hænde senest 1, Januar samme år. Såvel
ved ordinær- som ved ekstraordinær generalforsamllng skal forslag

fiskeRlBEtragtninger l l



sendes sammen med indvarsllngen ti l  generalforsamlingen. Kun
forslag der har væ.et offentliggjort i "fiskeRlBEbetragtninger" kdn
vedtages.
D. Indvarsling ti l  ordinær generalforsamling skal indeholde denne
dagsorden:
1. Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens berctning.
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne forslag.
6, Valg- af bestyrelsesmedlemmer 09 suppleanter, Her skal navnene
på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oplyses, samt
om disse modtager genvalg. Er et foreslået medlem ikke ti l  stede,
skal skriftlig accept foreligge.

7. Eventuelt,
E. Indvarsling ti l  ekstrao.dlnær generalforsamling skal lndeholde
dagsorden og en begrundelse for indvarslingen.
F. Følgende kan gennem bestyrelsen Indvarsle til ekstraordinær
generalforsamling;

1. Bestyrelsen.
2. Mlndst 3 medlemmer af bestvrelsen.
3. lYlndst 35 af foreningens medlemmer,
G. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutnlngsdygtig
uanset det fremmødte antal medlemmer.
H. Tll almindelig ve^dtagelse kræves almindeligt f lertal. Ændrlng af
love kan kun ske på en generalfoEamllng og kræver 3/5 (600/o) af
de afglvne stemer. Ved ændrlng af 5 3 stykke C, har kun
medlemmer med A-medlemskort stemmeret.
l. Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde.
,. Såfremt åt medlem ønsker det, skal afstemnlngen være skrift l ig.

I 7. Forenlngens opltsnlng.
A. Forenlngens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først en
ordinær generalforsamling og efter ca. 3 ugers forløb på en
ekstraordinær generalforsamllng.

fiskeFJBEtragtninger t2



B. På be99e disse generalforsamllnger kræves vedtagelse med
mindst 3/4 (75olo) af alle afgivne stemmer.
C. Ved opløsning skal bestyrelsen, på den ordlnære
generalforsamling, komme med forslag ti l  anvendelse af
foreningens ejendele og mldler.
D. Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den ekstraordinære
generalforsamling skal påtage sig fordelingen af foreningens
ejendele og midler.
Lovenc cr oprind€llg vedtaget | 1941, senere ændringer er
påført.

Ribe, marts 2O1O
Bestyrelacn

Forslåo nummer l l

Forsl.-g fra bestyr€l3enl
Der må kun flskes med modhagesløse kroge I alle RSF vande. Dvs.
modhager forbydes. Dette gælder for enhver form for fiskeri (Flue,
Spin, wobler, orm, ...)- Enten skal kroge fra fabrlkken være
modhageløs, eller også skal du selv sørge for dette enten ved at
klemme modhagen Ind eller ved at sllbe denne bort.

Motlvatlon: Modhageløse kroge vll gøre de-t væsentllgt nemmere at
genuds€ette laks og havørreder. Skaden på disse fisk vil derfor
mindskes og-overlevelsesprocenten forventes at blive høJere,
Flere øvrlge å'er og forenlnger har l lgeledes indført brugen af
modhageløse kroge. Danmarks Sportsfiskerforbund & DTU Aqua
anbefdler brugen af modhageløse kroge når fisk skal genudsættes.
RSF bestyrelsen støtter fuldt op omkring d-ette. En anden grund til
at indføre forbuddet er, at vl risikerer at 9å glip af et års laksekvote,
hvls Samarbejdsudvalget for Ribe A systemet lndfører brugen af
modhageløse kroge som forudsætnlng for at få tl ldelt en laksekvote.
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Eqentliot forslao ti l  afstemninq:
Følgende paragraf tilføjes til RSF vedtægter:
53 stk. N: Der må iRibe Sportsfiskerforenings vande udelukkende
fiskes med modhagesløse kroge. Dvs. modhager forbydes.

Fotslao nummer 2:

Forslag fra medlem - Finn Kruse Jensenl
Stop for ormefiskeri i oktober (fra 1/10-31/10).

JN

trE /?*

Eoentliot forslao ti l  afstemnino:
Følgende paragraf tilføjes til RSF Love & Vedtåegter:
53 stk O: Der må I Rlbe Sportsflskerforenings vande ikke benyttes
orm ti l f iskeri i perioden 1/10 ti l  31/10.

RSF bestyrelsen anbefaler at der stemmes iøgtl dette forslag.

Medlemmet har også indleveret forslag ti l  modhageløse kroge -
dette er ikke medtaget, da vi mener at bestyrelsens forslag er
dækkende for det samme.
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Som du sikkert har set idagspressen, har Post Danmark valgt at
hæve portoen (igenl) med et par kroner. Det gør distr ibutionen af
dette blad endnu dyrere. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i
fremtiden fortr insvist t i lbyder bladet udsendt på e-mail.  Vælger du
e-mail så får du ikke bla-det med posten. De praktiske detaljer
omkring dette vi l  fremgå af næste blad - der naturl igvis udsendes
som vi Plejer.
Vi kan se på vores nyhedsmail, at interessen for at modtage
informationer på e-mail bestemt er t i l  stede, og vi mener at
fo-reningens penge kan bruges bedre end på porto.
På generalforsamlingen vi l  der veere en t i lmeldingsformular t i l  dette,
så kom og aflever din e-mail al lerede der.

Vi fortsætter med præsentationsrunden - af de resterende
bestyrelsesmedlemmer, der har indleveret deres bidrag.

H6nrik Axelsen
Bor i Ribe, Jasminparken 6, er 61 år og uddannet elektronik--
tekniker. Nlin daglige beskæftigelse er ved Sydenergi bredbåndafd.
Har fisket siden jeg var ca,7 årt hovedsagellgt kystflskeri (med
afbrydelser), B^lev medlem af vor forening 2002 og været i
bestyrelsen 6 

-år. 
Har I denne tld været^formand for udvalgene

"Arbejde ved å" samt "Vandpleje" og på det seneste foreningens
næstformand. Ud over dette er Jeg bestyrelsesmedlem i "Gelså-
Sammenslutningen af 1976", samt udsætningskoordinator iSU for
udsætnlng af laks I Rlbe å systemet.
Udover fiskeri efter havørred, som i vor forening har den store
Interesse, brugerJeg gerne mln sommerferle I et af de andre
nordiske lande, på afslappende fluefiskeri med let stang efter
bækørred og stall lng.

Carston And€r36n
Ikke modtaget

H€nnlno Ander€en
Ikke modtaget
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samarbejdsudvalget havde i oktober indbudt Jan stenbring fra
Naturstyrelsen ti l  at fortælle om de ti l tag som er gennemført o9
hvad der er planlagt j 2011 for Ribe å-system. Vi var 5 fra RSF
bestyrelsen som deltog idette yderst interessante arrangement.

Der blev gennemgået følgende projekter:
. Hjortvad A projektet er gennemført. Gydegrus er udlagt og

opstemninger- fjernet.
. Stampemølleåen. Elproduktionen er stoppet og i 2011 forventes

etableret et 500 meter langt stryg.
. Gram SIot omløbsstryg er planlagt
. Fole Dambrug - omløbsstryg er planlagt.
. Gels A Dambrug - omløbsstryg er planlagt
. Kastrup engvandingsanlæg er planlagt

Nu har du som RSF medlem mulighed for at komme og få en
gennemgang af dette på generalforsamlingen,

Vi skal blandt andet takke den sjældne fisk
Snæblen for en stor del af de oenqe der er
sti l let t i l  rådighed for nibe Å piojekterne.
Samtlige projekter der er kommet snæblen
ti l gode, kommer også åens øvrige fisk
ti lgode. Bla, så kan både havørrede- og
laksebestanden nyde godt at dette arbejde.

'Laksen' har l igeledes
være! en sror
bidragsyder ti l  disse
projekter.
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Det er ikke hvert år, en person bliver t i lgodeset med denne pokal
Men dette år var der ingen tvivl i bestyrelsen. Det var besluttet,
inden et medlem ringede og foreslog det samm-e, som bestyrelsen
havde besluttet. Personen har gennem mange år ydet forskell igt
arbejde inden for Ribe Sportsfiskerforening. Bl a. var han en i ldsjæl
inde; for Laksefonden i RsF, altid hjælpsom ved opgaver på K2 og
specielt i 2O1O har han været "fadder" t i l  vore nye broer' Den
tidligere Pouls Bro og Karkowgård broen er nu blevet mere sikre at
krydse, Et fabelagtigt arbejde er udført lkke noget at sige ti l  at
Poul Bro nu er omdøbt ti l  MAGNES BRO En mere værdig modtager
findes ikke. Han er både en inspirator for mange i foreningen, en
ildsjæl samt en stor lystfisker'

Navnet på modtageren er: MAGNE ROSENBLAD, Gram.

StoTt TILLYKKE Og TAKI

Blandt alle anmeldte flsk ti l  foreningens hJemmeslde trækker vi lod
om 2 stk. gavekort hver på kr. 500,- t i l  Ribe Jagt & Fiskeri.
Bliver du udtrukket, er det et krav, at du personligt er t i l  stede på
qeneralforsamllnqen.
Er du ikke ti l  stede ved lodtrækningen, og din flsk bliver udtrukket,
da fortsætter vi med lodtræknlngen indtl l der er en person tl l  stede,
som har meldt sln flsk ti l  hjemmesiden, Fiskekonkurrencens fisk
deltager på l lge fod med de øvrlge.

Laminering af medlemskort kan foretages på generalforsamlingen.
Så husk at medbringe dit (betalte!) girokort.

fiskeRlBEtragtninger



Store og uforglemmelige fangster blandt vore medlemmer er ikke
en hverdagsbegivenhed. I4en når det endelig sker, så er det ekstra
deJllgt. Det er også ekstra dejl lgt, når pokalkonkurrencen huskes.
Det at være pokalvinder bringer mere end hæderen med sig. Der
følger som regel altid en eller form for oræmie medll
Hvor om alt er, så har nedenstående medlemmer tilmeldt sig årets
pokalfisk I de forskellige kategorier. Der var adskillige, som
asplrerede til Arets største havørred, men her er vinderne i de
tllmeldte kategorier:

Havørrcd pokalen senior
John Nlelsen, Vojensi 92,5 cm,t 11,3 kg. fanget j Gels å, A- stvkket

GeddepokalGn seniofi
Tgrben Holm, Haderslev 92 cm, 5,0 kg. fanget icels å, A -
stykket

Havtrrcd pokalen junlor!
Thomas Andersen, Skærbæk 75 cm. 5,05 kg. fanget i HJortvad å

Der var hgen tilmeldte bækørreder eller sta inger.

Alle pokal vindere ønskes stort flllykke samt KNÆK & BRÆK I
sæsonen 2011, Pokal overrækkelse sker ved generalforsamlingen.

Vlnderne for april, maj,luni og lull måned flk Der€s Dræmle
udleveret ved Flskekonkurrencen I auEust måned 2010.
Vlnderne for august, september og oktober måned får Deres
præmle udleveret her ved generalforsamltngen (Er man ikke
personllg tll stede vil præmien bltve fremsendt),

Augutt måneds vlnder!
John.Nlelsen, Vojens. Havørred 11,3 kg. 92,5 cm. fanget i Gels å, A
- stvkket.
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Septembe. måneds vinder:
Benny Meldgaard, Ribe- Havørred 7,9 kg. aO cm. fanget i Flads å, A
- stvkket.
Oktober måneds vinderi
lens E. Larsen, Kolding. Havørred 4,5 k9. 70 cm. fanget i Gels å, A
- stvkket,

Alle ønskes TILLYKKE med Deres fangst og TAK fordi I anmeldte
jeres fisk ti l  denne side.

BESTYRELSEN

Vi har | 2011 planlagt følgende arrangementer. Håber at
opbakningen bliver mindst l ige så stor som den har været | 2010.
Det er Jo netop disse arrangementer der giver sammenhold i RSF.
'Dagllgdagen'ude ved åen kan være meget enspænderagtlg,

25. februari

12. marts:
19. martsi

Flueklub hver onsdag - til og m-ed 23. marts
2. aprll i  Premieresamlln! på K2
6.-8. maj: Flueweekend på K2
23. junl: Sct, Hans på K2
26+27+28, August: Flskekonkurrence I RSF vande - mødested K2
31. oktoberi Sæson afslutning på K2

Der kommer flere arbejdsdage i løbet af året. Se hjemmesiden.

Husk premleresamllng lørdag den 2. aprll kl 10i00 - 13i00 på K2.

Vl holder åbent hus med rundstykker og varm kaffe. Så kom forbl
og få en god start på sæsonen og de seleste fiskenyheder.

Arbejdsdag K2, Borde og bænke afslibes (evt, males),
jævne muldvarpeskud mv. - tllmelding til Børge.
Generalforsamling
Arbejdsdag K2. Opsamting på hvad der mangler fra den
2612 - t i lmeldlng tl l  gørge.
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Annonceres på hjemmesiden og vla nyhedsmail.

+ flueweekend

Igen lår afholder RSF fiskekonkurrence. Den ligg€r den 26.-28,
augu-tt 09 afholdes i RSF vande. l4ødested, indvejning o.l ign.
foreg* på K2. Mere information følger i næste blad, men sæt
allerede ny et kryds i kalenderen.

Der vil være flue kaste instruktion ved instruktør Kristlan Kjær.
Krlstian er en meget erfaren instruktør og er altid klar til at uddele
tlps og guldkorn. Vi ser frem tl l en hyggellg weekend.

Udlejnlng af K2 har Jørgen Frost nu overtaget, men booknlng for
2011 er desværre gået tabt, Jørgen har derfor forsøgt at ringe rundt
for at rekonstruere booklnglisten, men er stadig ikke sikker på, at
alle er med.
Så mener du, at du har lavet en aftale om leje af K2 i 2011, men
endnu ikke har talt med ham, bedes du kontakte Jørgen hu.tigst
muligt påi

E-mall: jqlgg4aA!4@d! :g!l!.!& eller telefon 2811 3974.
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En af de kendte skikkelser langs Rlbe Sportsfiskerforenings vande -
Knud Erik Krautwald, Kolding - er gået bort i november måned
2010, Efter lang tids sygdom afgik han ved døden.
Han var en kendt person ved åen, og savnet, blandt venner og
flskekammerater, vil være mærkbart.
Tak for alt hvad du har gjort for Ribe Sportsfiskerforening igennem
arene,
Ære være Knud Erik Krautwalds minder

Foreningen har investeret i nye caps samt T-shirt i farverne lys kaki
samt kaki.
Dlsse kan erhverves tl l  kostprls, henholdsvls 60,- kr, og 70,-
kr./stk,

Både T-shirt og cap er forsyn€t med broderl af havørred samt
navnet Ribe Sportsfiskerforening.

Broderede foreningslogoe. kan erhverves for 35,- ka./stk., mens
klæbemærkater af samme kan erhverves for 5,- kr./stk,

Dlsse kan købes ved alle arrangementer samt ved formanden.
Vær med til at markedsføre Ribe Sportsfiskerforening, - vl synes,
tlngene er rlgtig flotte.

Har du tld o9 lyst tll at skrlve en artikel tll FiskeRlBEtragtninger, så
er du MEGET velkommen til at gøre dette. Send en mall tll Niels
Faddersbøll på nifmbo@os.dk, så aftaler vi det praktiske,
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Følg to åf vorcs juriorcr pd eventyr i New Tnrlad
Vores to junlorledere har besluttet at drage på eventyr på den
anden side afjorden - nærmere betegnet New Zealand. Følg deres
hverdag og tur. Et lllle uddrag fra deres utroligt flotte blog. Der er
spændende o9 lnsplrerende bllleder krydret med beskrivelse af
deres opleveler:
"Nu er det blevet min tur igen. lgetr sF,otter vi en flsk, denne står pe
en f,ad q huttig strækning ved en sten ved modsattebred. Det er
et langt kast og det kræver at man vader ud i floden, Jeg finder en
sten og ligger et kast over til flsken. Den tager fluen i første kast og
pisker nedstrøms,"

Læs selv mere: httpi//nvmandoorygaård.bloaspot.com/

Efter at havde l.est deres blog - så tror jeg de fleste har lyst til en
tur tll New Zealand. Det gælder for mig! Godt gået drenge - og
godt skrevet.

Omglvelserne er Jo l idt anderl€des end ved cels Åt
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Vores medlem Otto Lygum Pedersen har indsendt nedenstående
uddrag fra bogen "Nord- og Vestjylland" af Palle Lauring om Ribe A
o9 sejlads herpå.
Uddraget er interessant for os som har vores gang langs åen i dag,
og vi har derfor indhentet t i l ladelse fra Carit Andersens Forlag som
udgav bogen i 1963 ti l  at bringe uddraget her i bladet:

Lidt nyere-historie om Ribe Å's vestl ige løb.
Ribe by og å er jo kendt tusinde år t i lbage i t iden, men den største
forandring skete med bygning af diget og slusen for ca, 100 år
siden.
Når man kommer sejlende ind fra havet mod Ribe, er der to render,
nord og syd for Pelerev. Den nordlige er formodentlig det tidligere
udløb af Hjortvad 4 som blev sløjfet, da diget blev bygget.
Før digebyggeriet lå landet - dengang såvel som idag - f ladt.
Klitrækker om Fanøs sydspids, l.4andø væsentligt større, Vadehavet
derimod langt mindre, lkke andet end brede strømløb mellenl
grønne fladel, Landet lå højere, og det vil igen sige, at Ribe Å's
munding ikke lå nærmere mod Ribe, men tværtimod længere her
ud mod vest.
Helt klarhed over marskens historie er der ikke endnu. Man ved, at
en tid er marskfladen langt større end i dag. Landet bag ørækkerne
er fyldt ud, men landet synker i havet, og så først begynder den ^nyere ti lbageerobrlng. I dag er større sejlads på Ribeåen eller Nibså
umul ig.
Det gamle strømløb, der gndnu førte vand for blot 100 år siden, er i
dag kun et spor lengen. Åens udløb er lagt ien kanal en kilometer
nordligere, så det gamle udløb er kun en dyb vlg i l ld i marsken.
Mundlngen var dengang kun en tragt, som altid når vandløb møder
hav med stærk ebbe og flod, og det er ikke utænkeligt, at
flodtlderne har betydet noget for, hvornår man kunne sejle op tl l
Ribe. Men her var i alt fald Danmarks udfaldsport mod hele det
vestl lge Europa iden tidlige middelalder - vandvejen ti l  landets
rigeste handelscenter,
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I  dag (1960): Når båden gl ider indefter 09 kanalen åbner sig uden
portaler, blot et ydmygt,gab i strandengene Den stille kanal fører 6n
kilometer ind i  landet, så standser den ved slusen idiget.
Både diget og slusen er nye, landet er idag skjult,  man kan ikke se
det udefra, Dengang var det åbent, men lå der huse lanqs åløbet?
Strakte handelsboder sig helt ud t i l  stranden? Var det t i l ladt at have
bod el ler skur her uden for byens kontrol? Det vides ikke og er
vistnok aldrig undersøgt,
Fra slusen ind t i l  byen- er der knapt 6 ki lometer, men åløbet slynger
sig hen ved d^obbelt så langt gennem engene. Et par af de store
slynger er skåret fra ved kanaler, så "Ribe Holme" er en ø, men da
åen var sejlløb, har turen op til byen været trættende .oning eller
trækfærgefart ad de endeløse slyngninger ge-nnem de flade enge.
Det siges, at der i  ældre t id var mere vand iåen ... . .

Vi har lgen iår valgt at Indbetaling af RSF kontingent foregår via
glrokort med fangsttapport på bagstden. Vi har flere gange drøftet,
at t lden er mere ti l  netbank indbetaltnger end ti l  posthusbesøg, men
vi håber på forståelse for, at vt meget gerne vll nåve så mangl
fangstrapporter retur som muligt - de er pt. på bagslden af
girokorte. Vi har en tilbagerapportering på ca. 95 o/o med det
nuværende system. Mange andre løsningsforslag har været vendt,
men vi er meget bekymrede for at tilbagemeldtngerne af fangst-
rapporter vil falde betydeligt. SU er muligvis igang med en løsning
for hele Rlbe A systemet. Vl afr/enter en udmelding herfra, Så derfor
skal du igen i år en tur i banken eller på posthuset.
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Forefindes på g e ne ra lforsa m ling e n.

Foreningen har fået en ny kasserer. Elsebeth Andersen har takketja
ti l dette spændende stykke arbejde.
Elsebeth er kone ti l  bestyrelsesmedlem Henning.
Fra bestyrelsen siger vl tak for t i lsagnet og håber på mange gode
års samarbejde.

- : '

HUSK at meddele €endrlng af adresse ved flytnlng ti l  forenings-
kassereren Elsebeth Andersen samt tl l  Danmarks
SDortsfiskerforbund.
HUSK at du selv skal tilmelde dlg foreningens NYI-IEDSMAIL. Skifter
du mail adresse, så husk at meddele dette tll foreningen
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I 1998 udkom en rigtig fin bog om vandløb i Danmark, skrevet af
Bent Lauge Madsen og med i l lustrationer af Jens Gregersen.
Den beskriver i  et enkelt og let læseligt sprog vores vandløbs natur
og mange af de mil jømæssige problemer der er knyttet t i l  dem.
Desværre kan bogen ikke længere købes og det er i følge forlaget
Gyldendal tvivlsomt om den nogensinde vil blive genoptrykt.
Vi har derfor lyst t i l  a-t dele nogen af bogens guldkorn med RSF'S
medlemmer og har fået både Eent og Jens't i l ladelse t i l  at bringe
uddrag af bogen og de f ine tegninger fra t id t i l  anden i bladet,
Dejl igt at møde en sådan velvi l je fra inspirerende naturmennesker.

Tak for det!

lsfuglen
Åens luvel har man kaldt den, fordl den har så flotte blå skinnende
farve;. Isfuglen fanger små fisk i søer og vandløb. Den har været så
frygtet i dambrug, hvor man havde ørredyngel, at man ikke veg
tllbage for at fange den | "isfuglejern".
Isfuglen er almlnde^lig ved mange vandløb og søer, blot der er
småfisk - om det så er hundestejler iet forurenet sjællandsk
vandløb,
Isfuglen holder udkik efter fisk fra pæle og grene, ja selv fra
bådene, der l igger for anker I si lkeborgsøerne. I yngletiden har den
særlig travlt, fordi den uafbrudt skal fodre slne unger I reden, der er
gravet dybt ind ien skrænt.
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Afsender:
Ribe Sportsf iskerforenin9,
Rylevænget 4, 6760 Ribe

llodtaoer:

Returneres ved varig
adresseændring med

PP ***
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