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Af: Formand Børge Riis
Det er atter blevet fiskesæson, med hvad det så indebærer af
forskell ige sysler.
Haven skal trimmes, men fiskeriet trækker faktisk hele tiden. Der er
også de forskellige foreningsaktiviteter, som skal udføres. Det er
faktisk l idt svært at nå det hele.
Vand har vi gået og sukket efter de sidste to måneder, og endelig ser
det ud t i l  at vi får en smule t i l  åerne,
Vi har manglet dette vand i helt utrolig grad. For uden nedbør ingen
fisk - så enkelt er det!
Jeg håber, vi får en sæson med mange gode oplevelser, masser af
godt kammeratskab og godt samarbejde.
Kort og godt VELKOMMEN ti l  en ny sæson, der er godt i  gang.
Også VELKOMMEN ti l  nye medlemmer i  Ribe Sportsf iskerforening. Jeg
håbe, at jeres ønsker vil blive opfyldt.

Ti lbage t i l  generalforsamlingen i marts måned 2011.
Der blev vedtaget følgende: Man må ikke fiske med orm i oktober
måned. Det skal man naturligvis rette sig efter.
Forslaget om modhage løse kroge blev ikke vedtaget, selv om
bestyrelsen på Aet kraftigste anbefalede dette. Nu tager vi det op til
næste generalforsamling i 2Ot2, - så skal det vedtagesl Men lad os
se om det ikke forinden, kommer som et krav fra oven. Det er en ny
udvikl ing, der er i  gang på dette område, og den kan vi ikke bremse.
Men indti l  da anbefaler bestyrelsen, at vi f isker med modhageløse
kroge.

KNÆK & BRÆK ti l  al le og nyd den igangværende sæson.
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Formanden bød velkommen og mindedes Knud E. Krautwald, som var
død indenfor det seneste år.

Daqsorden efter vedtæoterne:
Oplæst og præsenteret, på generalforsamlingen og skrevet i
foreningsbladet, udsendt pr. 1 marts 2OL1.

1. Fremlæggelse og vedtagelse af foretningsorden.
-Delt ud ved bordene, og vedtaget,

2. Valg af dir igent.
Bestyrelsen har foreslået Henning Kristensen fra Hviding, hvi lket blev
vedtaget.
Dir igenten: Indvarsl ingen er godkendt, t i l  at være rett idig.

3. Formandens beretning.
Beretningen gennemgås af Formand, Børge Riis:
- Forsøget på at finde en kasserer i tide udeblev, da Holger døde
uventet. Dette har kostet mange ressourcer i 2010. Holgers
arbejdsopgaver blev delt op i funktionerne "Bogholder" og
"Foreningskasserer". En bogholder blev fundet, men brækkede armen
og siden blev opgaven overdraget til foreningens revisor. Forenings
kasserer blev Elsebeth, Henning Andersens kone. Der arbejdes på at
få aet til at køre, men alt tager tid, men der ydes et stort stykke
arbejde.

- 9 bestyrelsesmøder er blevet afholdt i  RSF i 2010. Ved siden af
foreningens bestyrelsesmøder, er der også blevet afholdt møder i  SU,
Gelsåsammenslutningen samt diverse udvalgsmøder. Det er optimalt,
at medlemmer fra bestyrelsen er fra nærområdet.

- Regnskabet viser l idt røde tal. Årsagen er ny bro, generator,
motorsav, caps og t-shirts, en regning på en frostsprængning på XZ.
Men, det er vedtaget i  bestyrelsen, at kontingentet ikke skal hæves i
201 1.

- Foreningens blad, FiskeRlBEtragtninger planlægges lagt på
Internettet. Det vil spare porto og give bedre muligheder for at bringe
fotos m.m. Men for de medlemmer der ikke har PC, er det muligt at
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bede om at få bladet tilsendt. Man skal derfor regne med at fremtiden
bliver, at bladet vil være at finde på hiemmesiden.

- RSF's hjemmeslde er blevet revideret, hvilket har gjort det
nemmere at opdatere den. Det vurderes at hjemmesiden er vigt ig, og
det er dejl igt at den kan bruges.

-  Nyhedsmai l ,  er  der kun udsendt 1 af  i  2010.

- Fiskerikontrollen: vore kontrollører laver et godt arbejde, 30
kontroller med 60 stikprøver har givet 0 udslag i personer der ikke
havde kort eller fisketegn på sig. Dette er meget flot, og skulle gerne
gentage sig årene fremover.

- Flueklubben har ikke haft det store fremmøde, men måske det
skyldes den hårde vinter.

- Juniorafdelingen har haft begrænset aktivitet i  klub aftener, men
årsagen t i l  dette menes at være, at vores juniorledere har været på
rejse i  New Zealand.

- K2 har i  2010 krævet mere vedligehold på baggrund af skader på
hus. Mange udgifter, og tid i mandskab. Vind og vejr, får skylden i
denne ombæring. Vi må tage arbejdet op og løfte i flok. Til trods for
dette er der mandskab i den daglige drif t  af K2, som udfører et
sublimt arbejde.

- Morten Isaksen vedligeholder udendørs på xZ. Han står for at slå
græsset, men beskæring gør han også. I øvrigt har han nylagt
stensætningen omkring træet foran huset.

- Broer og pladser ser godt ud

- Kontrakter skal fornyes, og i Hjorthvad er der flere der skal kigges
på, og enkelte t i l fælde er udlejet t i l  andre.

- Vandplejen, ser der ud t i l  at komme skred i.  2011 skulle være året
hvor spærringerne f jernes, hvi lket fremgik af det r igt ig gode foredrag
som Jan Steinbring holdt forud for selve generalforsamlingen.

- Kongressen var god og der bygges et godt samarbejde på kryds og
tværs.
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- Samarbejdsudvalget for Ribe åsystemet, har brugt de fleste af
deres tids ressourcer på laks og spærringer, men omdrejnings-
punktet har været laksepolitikken. Vi, Ribe sportsfiskerforening, får
23 laks, Gelså får 29 og vi har derfor muligheden for at f iske blandt
52 laks. I  december,var der kun 4 mand t i l  laksekvote møde, hvi lket
var kri t isabelt.  Sidste møde i februar, fandt sted i en god stemning.

- Laksestatist ikken på hiemmesiden. Fælles poli t ik, drøftes fra DFU
ti l  de vestvendte åer, men dette er endnu ikke på plads.

- Sæsonen , var 'tør', men alligevel blev der fanget fisk, og alle er
blevet tilgodeset, ikke alle fik laks, men vores kvote blev opfanget.
Der blev taget 1 laks mere end vores kvote tillader, hvilket er for
meget, men trods alt acceptabelt.

- Det var en stor skuffelse at se Stampemølleåen, uden nogen form
for strømføring hele efteråret, efter nedbrydningen af turbinen. Efter
en l i l le vandstigning, kom der dog, trods alt gennemstrømning, men
stadig ikke acceptabelt, set i forhold til hvad der må være
forventel igt, når der er opgang.

- Alle arrangementer er blevet gennemført med bred deltagelse af
medlemmer, men vi l  gerne se f lere - Al le er velkomne.

- Tak t i l  al le der har ydet en indsats, håber dette må fortsætte, i
årene fremover.

Dirigentz Spørgsmål til Formandens beretning?

Salen: Hvor i Hjorthvad å er det, at RSF har mistet vand?
Bestyrelsen ; Formanden :
Det drejer sig om ca. 72 m opstrøms Kalvslund bro
Salen: Det er vedtaget på kongressen at der skal udsendes et
Sportsf isker pr. medlem?
Salen: Kontingent er der f lere forskelle på. Nogle foreninger
indbetaler man forbundskontingent t i l  f lere steder, og får dette
ti lbage, Pengene skal t i lbagebetales t i l  medlemmet fra forbundet og
dette koster 35,- hver gang i gebyr.
Bestyrelsen; Formanden: Det bragte vi op, og de arbejder på at få
Deres nye EDB op at køre.
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Salen: Hjemmesiden har ikke noget med bladet at gøre, men denne
menes ikke at køre optimalt.
Bestyrelsen: Oprettes man i RSF kartotek kan man få bladet
automatisk. Næste blad køres som normalt, og herefter opsættes
procedure, og der implementeres et system, vi kan være bekendt.

Beretningen er herved godkendt

Juniorernes beretning v / Thomas Nymand Nielsen:
- God tur t i l  Trend å. CoOt humør og fede ture. Der er kommet 4 nye
juniorer ind, så vi satser på at komme godt i  gang i 2}l t ,  og give
den en skalle. El lers bekendes det endnu engang at der skal værnes
om juniorerne.

Beretningen er hermed godkendt.

4. Kassererens beretning. Regnskab udleveret på dagen.
Beretningen fremføres af Formanden, Børge Riis, da Holger, vores
kasserer er afgået ved døden.

- Årsrapporten afspejler regnskabet, Fornem renteindtægt og det kan
ikke forventes at vi får så gode renter fremover, da de ikke kan
erhverves mere. Der har været underskud, fordi der er blevet
investeret i  materiel,  udbedring af frostsprængninger i  vandrør og
slidtage på broer m. m.
Garantkontoen udløber primo apri l  og bl iver geninvesteret i  en
almindelig højrentekonto. Derved er pengene sikret i tilfælde af en
konkurs (som er usandsynlig, men dog mulig, hvi lket vi i  det
forgangne år har set f lere eksempler på).
Regnskabet er hermed gennemgået.
Salen: Hvad får vi for pengene?
Bestyrelsen: Der foregår et kæmpe lobbyarbejde udføn af
interesseorganisationer, biologer m. m., der gennemgår lovgivning
med høringssvar osv. Det er vores måde at få regeringen i gang.
Salen: Garantbeviser- er dette ikke farligt?
Formanden.' Disse er opsagt i april 2010.
Salen: Regnskabet er flot opsat og overskueligt, og man mener dette
skal fortsætte.
Salen: Medlemsregistrer ing i forbundet duer ikke - ' log ind'har ikke
fungeret?
Kasserer: Systemet er nede fra Forbundets side. Efter hvad vi har
fået at vide, regner man med at fungere om 14 dage igen.
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Formanden; Da Holger døde, stod det klart, at mange informationer,
forsvandt ud i den blå luft. Heraf er flere processer omkring
økonomien gået galt,  men dette burde være rettet op.

Regnskabet er hermed godkendt.

5. Indkomne forslag.

Forslag 1, fremsat af bestyrelsen.
Salen: Vil man fremelske laksen med forslaget?
Bestyrelsen: Nej vi ynder alle fisk i vores vande.
Salen: Der menes at man kun kigger på forslag 1, som var det
skrivebordsarbejde. Hvor mange f isk har slugt så meget 'krog'at
dette er skadeligt? Hvorfor dette forslag? Fordi det er moderne. Ved
sidste generalforsamling blev det vedtaget, at der ikke må bruges
gaf, nu skal vi så til at stemme om at vi ikke må bruge kroge med
modhager? Det er noget pjat.
Salen: Modhager skader, det har man undersøgt. Har selv fisket en
del og jeg klemmer dem ind, og har ikke mistet f isk. Dødeligheden er
mindre og man mister ikke f lere f isk.
Salen: Har ikke noget imod modhageløse, men måske skulle man
gøre noget for havørrederne. Der skal ske en bestandsanalyse, og jeg
tror jeg har ret. Hvis ikke vi fokuserer lidt på havørrederne, bliver det
t i l  dårl igt f iskeri.
Undersøgelser mig her og der, kan man bruge t i l  hvad som helst
Bestyrelsen.' De 2 andre medlemmer af SU har indgået forslaget, og
man er dårl igt st i l let på længere sigt.
Salen: Varde nævner ikke noget om modhageløse kroge
Bestyrelsen: Det er ikke et krav.
Salen: Hvad dør en laks af? Et krogsår? Nejl Mælkesyreophobning i
kroppen, efter hårde fights!
Bestyretsen; Vi trykker på de knapper vi kan - vi skal have fisken ind.
Muligheden er at afkroge den i vandet.
Salen: De fleste fisk dør af håndteringen, derfor indføres
modhageløse kroge. Burde RSF ikke fokusere lidt mere på havørreden
i stedet for laksen?
Bestyrelsenz Vi gør et stort stykke arbejde for at tilgodese både
havørred og laks, ved optimering af vandløb, gennem restaurering og
udlæggelse af gydegrus, for at fremme begge arter. Der har været
fremgang i laks- og havørred bestanden siden. Der fanges mange
gennemsnit l ige større f isk.
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Salen: Ribe å har en god havørredbestand. Natfiskeri om natten er
ikke optimalt med modhageløse kroge. Det er 10 år siden at der er
sat havørred yngel ud, så denne må være selvproducerende i bred
omfang.
Salen: Til de der er skeptiske. Havørred bestanden er den reneste set
ud fra gener. Siden ist iden har både havørred og laks levet side om
side. Så har laksen været væk og er kommet igen. De lever og
fungerer igen side om side.
Salen: Ved man hvad man gør med indførelsen af laksen igen?
Salen: Man skal passe påt Oer snakkes Laks, Laks, Laks, Der er også
en Havørred!
Salen: Modhageløse kroge støtter også havørreden
Salen: Det er et spørgsmål om etik.
Salen: Bestandsanalysen iGels å, Hvordan så den ud, bagud med 5
års mellemrum?

fiskes med modhagesløse kroge. Dvs. modhager forbydes.
I alt  deltog 77 medlemmer med en stemme hver:
37 stemmer for, 37 stemmer imod, 3 stemmer blank
Bestyrelsen.' Forslaget falder. Formuleringen af vedtægterne i forhold
ti l  afstemninger kan give anledning t i l  tvivl og forskell ige
fortolkninger. Vi vurderer vedtægterne sammen med en jurist.
Forslaget bringes op t i l  generalforsamlingen i 2OL2.

Forslag 2:
Salen: 16 laks er hjemtaget af en enkelt - det er for groft.
Salen: Man er skuffet over, at bestyrelsen ikke mener, der skal
stemmes for.
Salen:3laks har jeg fanget,  hvoral le var kroget isnuden -  ingen
problem med genudsætning. Skal der fredes helt,  må der ikke f iskes
flue om natten.
Stk. K skal ændres til at være specificeret til at være flere
betegnelser for den nuværende, regnorm.
Salen: Hvorfor kan forslaget ikke anbefales?
Bestyrelsen.' Vi mener der bliver trukket diverse foranstaltninger ned
over os på sigt al l igevel.

Bestyrelsen.' Dette er der ingen opgørelse for.

orm ti l  f iskeri i  perioden 1/10 t i l  31/10.
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I  alt  deltog 74 medlemmer med en stemme hver:
45 stemmer for, 24 stemmer imod, 5 stemmer blank

6Q,8 o/o for - forstaget er vedtaget. Se afsnit nedenfor efter
vedtægterne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Niels Michaelsen (Modtager ikke genvalg) - Bestyrelsen foreslår
Anthon Smith - valgt.
Carsten Kruse (Udtrådt - Modtager ikke genvalg) - Forslag på fr i t
Erbst - valgt.
1. Suppleant - (Modtager genvalg) Simon Riis - valgt
2. Suppleant - Carsten Andersen (Modtager ikke genvalg) - Forslag
på :an Møller Petersen - valgt
3, Suppleant - (Posten er ledig) Forslag på f inn Dalin - valgt

7. Eventuelt.
Salen: Skal vi fortsat betale gebyr for at betale kontingent på
posthuset?
Bestyrelsen; Vi arbejder med netbank og har givet udtryk for dette i
bladet, og denne gang lykkes det ikke. I fremtiden, kan man
indbetale, på netbank, ffi. ffi.
Bestyrelsen.' Problemet er fangstrapporterne. Da man på jagttegnet
gik bort fra indberetning af vi ldtudbytte på giroindbetal ingerne gik
indberetningerne ned. Det vi l  vi gerne undgå med vores
fangstrapporter. Er der evt. nogle sanktioner man kunne opsætte
eller andre måder at sikre indberetninger påZ
Salen: Nogle har strafgebyr.
Salen: En side mere med havørreder som med laksen til
indberetningerne.
Salen: Gebyr på tOO,- året efter.
Bestyrelsen; Det er rart salen giver udtryk for sine holdninger på
fangst rapporter. Vi forsøger stadig at f inde en løsning.
Salen : Ingen fangststatistik i Sportsfiskeren?
Kasserer: Der er kludder i systemet.
Salen: Det undrer mig vi har en kvindelig kasserer der ikke sidder i
bestyrelsen.
Bestyrelsen: Vi skal give de nye arbejdet videre step by step. Det
l igger sådan, at det ikke er arbejdsfr i t  at sidde i bestyrelsen. Vi har
set en mulighed for at dele kassererarbejdet op. Vi har brug for at
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udnytte en ekstra plads, ved at Elsebeth som kasserer sidder udenfor
bestyrelsen.
Salen: Tak for uddybende svar.
Salen: Hjemmesiden burde forbedres, så der kunne læses flere
oplysninger, som også er 'up to date'. Ti lmed efterlyses der f lere
bil leder. Der er blevet givet udsagn om at hjemmesiden ikke fungerer
optimalt.
Bestyrelsen; Glædeligt at der gives udtryk for at der mangler billeder.
Man er mere end velkommen t i l  at sende bi l leder og anden tekst ind.
Salen: Der er ingen bi l leder på gal ler i
Salen: Kan det passe man skal sende bi l leder af sted 2 gange.? 1 t i l
hjemmesiden og 1 t i l  hjemmesidekonkurrencen.? Det kunne gøres
bedre?

Dirigenten takker af.

Formanden; Tusind tak for saglig debat, og tusind tak til dirigent
Henning Kristensen for fin styring af både debat og
generalforsamling.

Derefter poka loverrækkelse, hjem mesi d ekon ku rrence, a me ri ka nsk
lotteri samt de berømte gule ærter.

Igen i år afholder vi Sct. Hans aften på t<altoftvej 2, med alt hvad
dertil hører.

Kom og hyg jer. Al le er VELKOMNE - store som små, kendte som
ukendte, lystfiskere og ikke lystfiskere, Kort sagt ALLE.

Vi laver snobrød, sælger stegte pØlser, medister. Laver Sct. Hansbål
og holder båltate m.v. Vi håber, at der endnu er gang i Aages
mundharmonika. Denne lyd sammen med fædrelands sange er helt
speciel en forhåbentl ig lun midsommeraften ved Gelsåen.

Vi glæder os t i l  at se jer - ALLE ER VELKOMNE.

Vi starter kl.  19.00. Bålet tændes kl. ca. 20.30, dernæst Oåttale tt .
ca. 20.45, hvorefter der er hyggeligt samvær.
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Der er godt gang i udlejningen af K2, vores f iskehytte nær Gels å.

Når jeg kigger på kalenderen, er der meget få dage hen over
sommeren, hvor den ikke er udlejet.

Der er dog stadig mulighed for at booke nogle dage sidst på
sæsonen, så send en mail el ler r ing t i l  mig, hvis det skulle have
interesse.

Det er også muligt at booke t ider i  2Ot2, hvi lket der er mange der
al lerede har gjort.

Kontakt Jørgen Frost på mobil 2BLL 3974 (onsdag 18-20) eller
mail :  jorgen@anatomic-sitt .dk

(
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Finn Dahl in
Er født 1968 og er opvokset på Djursland, senere Tarm i Vestjyl land.
Har boet de seneste 22 år i  Esbjerg sammen med min kone og en
datter på g år. Har været i  ol iebranchen siden 1993, og arbejder i  dag
som "mud engineer" på forskell ige borerigge i den danske del af
Nordsøen, hvor jeg primært har ansvar for boremudderet som er en
uundværlig del af borearbejde efter ol ie og gas.
Har f isket siden jeg kan huske. Som dreng var det hovedsagligt
gedde og aborre fiskeri, senere var det bækørreder og stallinger der
trak, men i dag står den primært på åfisteri efter havørred og laks,
OåOe i  ind- og udland, med spin el ler  f lue.  Har dog de sidste par år
også fået smag for kystfluefiskeri efter havørred. Ud over selve
fiskeriet har jeg skrevet l idt for Fisk & Fri,  og har været en ivrig
debattør på diverse lystfiskerfora.
Har ikke været medlem af RSF længe; således er 2011 kun min 3.
sæson som A-medlem, men jeg føler mig al lerede godt hjemme og
varmt modtaget, hvi lket ikke gav mig store betænkeligheder ved at
gå inO i bestyrelsesarbejdet. Jeg brænder især for lystfiskerpolitiske
emner og problemsti l l inger, med hovedvægt på Oe moralske og
etiske aspekter af lystfiskeri. Jeg er desuden ivrig fluebinder, og er
dert i l  nok også at betragte som l idt af en grej-nørd.

Henning Andersen
Jeg har været medlem af RSF i 11 år, og har siddet i  bestyrelsen i de
sidste 5 år.
Jeg arbejder på RockWool iVamdrup, hvor jeg har været i  5 år på
weekendhold.
Jeg er gift  med Elsebeth som er foreningskasser i  RSF; sammen har
vi to børn på fO og t2 år.

Erik Erbs
Lidt om mig selv. Jeg er uddannet i  autobranchen og har prøvet alt
inden for denne branche l ige fra lagerchef t i l  sælger mm, Er på
efterløn nu. Jeg har f isket l ige siden 6-7 års alderen med start i
Bi l lund mose, hvor gedderne var 70-80 cm STORE. Senere blev det
kysten og t i l  sidst åen, hvor Gelsåen har været mit t i lholdssted. Har
desuden f isket ia l le de nordiske lande ica.30 år.  Blev medlem af
RSF omkring 1989.
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Mine interesser, udover f iskeri,  er min have, kortspi l ,  badminton samt
kørsel på motorcykel med venner i  en l i l le klub.

Jan Møller Pedersen
Min interesse for f iskeri l igger mange år t i lbage. Det startede med l idt
kyst/mole f iskeri i  60erne, hvor jeg f ik min første blanke havørred på
kysten i 67.
Siden hen er det gået slag i slag som jeg blev mere interesseret i
f iskeri.
Min interesse if iskeri er fortr insvis på Laks og Havørred. Jeg har
MEST dyrket spinnefiskeriet, men vi l  r igt ig gerne lære/bl ive bedre t i l
f luefiskeriet..
Jeg har f isket i  RSF siden 1990.
Lystf iskeri er en sund og udfordrende hobby, jeg gerne så blev
t i lgængel ig for  mange f lere.

Anton Schmidt
Jeg er årgang lg4g, er t id l igere skraldemand, nu på ef ter løn.
Jeg har været medlem af Ribe sportsf iskerforening gennem mange år
og A medlem siden 2OO4.
Jeg opvokset iTangekvarteret, ned t i l  Ribe Østerå, hvor jeg t i lbragte
en stor del af min barndom.med at f iske og lege. Fiskeri ved åen har
siden haft min store interesse. Mit venskab med Holger Sørensen,
startede i 7973, og dette har ikke gjort interessen mindre.
Jeg blev valgt ind i  bestyrelsen i marts 2011 og har t id og overskud t i l
at lægge nogle kræfter i  arbejdet for klubben

Gelsåfluen nr. 8
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19., 20. og 21. august 2OL1: FISKEKONKURRENCE for RSF. Se mere
herunder.

31, oktober 201L - sæsonafslutning på XZ,
Foreningen er vært ved en kop kaffe og en øl el ler vand.

Ribe Sportsf iskerforenings medlemmer indbydes hermed t i l
f iskekonkurrence i foreningens vande fredag, lørdag og søndag den
1-9., 20. og 21. august 2011.
Tidspunkt: Fiskekonkurrencen starter fredag kl. 21.00 og slutter
søndag kl .  14.00

Pris oo t i lmeldino: Det er gratis at deltage i konkurrencen, der kun er
for medlemmer af Ribe Sportsf iskerforening, Der er ingen t i lmelding,
- man går bare i  gang.
Fiskev=and: Konkurrencen foregår i  foreningens vande i Hjortvad å,
f lads å^(opstrøms Harreby Bro kun på sydsiden - indti l  Dambruget)
samt på A - stykket i  Gels å, Flads å og Ribe å. Bemærk, at f isk
fanget på Celsåsammenslutningens vand, opstrøms Gelsbro, ikke
deltager i  konkurrencen,
HUSK - man må kun f iske der, hvor man har f iskekort t i l  i  foruejent
Base for konkurrencen: Kal tof tvej  nr .  2 (K2 -  k lubhuset) ,
Indvejning: Al indvejning foregår på fZ. Indvejningen er åben, som
anført i programmet.

Fisk kan yderl igere indvejes, hvis der er kontrol lanter t i l  stede på XZ.
Forpleining: Under konkurrencen kan der købes kaffe og rundstykker
lørdag og søndag kl, 7,30 - 9,00. Pølser og kartoffelsalat samt
drikkevarer kan købes under hele arrangementet.
Præmieoverrækkelse: Uddeling af præmier foregår på fZ søndag kl.
ca.  14.15.
Præmier: Der er pokaler til største havørred, laks (hvis kvoten ikke er
brugt) og gedde samt præmie t i l  største junior-fangede f isk.
Overnatning: Under konkurrencen er det t i l ladt at opsætte telte på
teltpladsen i baghaven på fZ.
Der kan hentes vand på K2, l igesom der her kan benyttes
toi letfaci l i teter.

fiskeRlBEtragtninger l5



Parkerinq: Under konkurrencen er det t i l ladt at parkere på
græsarealet vest for laden på fZ.
Andre aktiviteter under konkurrencen: Lørdag er der Krej lermarked
samt instruktion i  f luekast. Se yderl igere på opslag ved K2 under
konkurrencen.

Bestyrelsen håber at se r igt ig mange medlemmer og andre
besøgende disse dage. Der vi l  være al le t iders mulighed for en
kombination af socialt samvær, spændende f iskeri samt masser af
hygge, og forhåbentligt får vi nogle flotte fisk at se. Så riv et par
dage ud af kalenderen og tag ud i naturen, men husk telt,  sovepose
og f iskegrej. Andet behøver du ikke.

VI SES.

Bestyrelsen

Hvis nogen endnu skulle gå rundt i  uvidenhed om stal l ingens tr iste
skæbne, så læs nøje her.
I de sidste par år er bestandene af stalling i de fleste jyske vandløb
gået dramatisk tilbage uden at nogen har kunnet forklare hvorfor.
DTU Aqua har sat et forskningsprojekt i gang, der skal forsøge at
afdække årsagerne.
Samtidig er der indført et t idsbegrænset særfredning der betyder at
stallingen er fredet hele året frem til oo med 75. mai 2074.
Derefter er den fredet i  perioden 15. marts t i l  og med den 15. maj.
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Jørgen Nyborg Jørgensen har den 22/5-n på Varming-stykket (ved
rundkørslen med træet / ved tømmeren) mistet sin priest og sin
fangstkrog. Er der nogen der har fundet hans grej, så giv lyd t i l
redaktøren som har Jørgens adresse,

0uaøn giltø!!

Alle priser er + forsendelse, hvis dette bliver nødvendigt.
Henvendelse på ttf. 2838 1051.

K2 har fået det årlige 'serviceeftersyn'. Der er bla. blevet kalket,
udbedret rørskader efter en streng vinter, rengjort, malet borde og
bænke samt en del andre 'småting'. En stor tak t i l  de fr ivi l l ige der
hjalp med dette arbejde,

Følg med i samarbejdsudvalget arbejde deres hjemmesidel
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http ; / /www. r i  beaasvstemet. d kl
Her kan du læse om lakseudsætning, kvoter, vandløbsrestaurering og
mange andre gode t i l tag for Ribe Å.
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Sten Som nv Gads forlaq 50.-
Brændevinsgrisen Somny-i

kassette
Gyldendal' s forlag 100,-

Globs brændevinsboq Som nv Wormianum 7\-

Ædelsten Som nv Høst & søn 60.-
LAKS Pæn lan Grunwald 800.-
Den fuldkomne fusker Pæn Thelwell/Gvldendal 4n-

Den fuldkomne fisker( 1981) Delvist
uonsnræfl-ef

Izak Walton & Ch.
Cotton

100,-

Anglers' Dictionary (1963) Pæn m.
smudsbind
(Eno.)

Kenneth Mansfield 50,-

Lvstfiskerens knuder ft994) Som nv W. Svlvester Thomsen 40.-
Falkevandring
(Naturoplevelser fra en
falkevaot)

Pæn N.P.Andreasen 50,-

ABU Gaff 250-
lommefanostkroo

som ny 100,-



Et lokalhistorisk uddrag fra bogen "Bil ledhistorier fra Ribe Amt",
udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt i  t992.

For de mindre lokalkendte ses nedenfor et kortudsnit med Munkesøen
på vejen mellem Ribe og Gram, hvor vandsneglen befandt sig.
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"Da man midt i  forr ige århundrede blev grebet af et voldsomt begær
efter at nytt iggøre enhver tænkelig stump jord, f ik bønderne i
Varming og Snepsgårde øje på Munkesøen. Den er ca. 45 hektar stor
og temmelig f ladvandet.

Bønderne sti f tede et interessentskab og akkorderede med
entreprenør Broe på Karkovgård, som udarbejdede en plan for søens
afvanding.

Denne plan bestod af et system af grøfter, dels t i l  afuanding og dels
t i l  at lede de t i lstrømmende bække udenom selve søen.

På grund af en heldig terrænforskel kunne det lade sig gøre, at
bækkene blev ledet hen over et møllehjul, som atter trak en
arkimedesskrue, der kunne holde bundvandstanden lav.
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på bittedet ses trærenden med t i l løbsvandet yderst t i l  venstre.

Anlægget fungerede i ca. 60 år, hvor man trods teknikken af og t i l
stod i vand t i l  knæene og bjergede middelmåOigt hø.
Senere forfaldt "æ snegl" og Munkesøen er nu fredet t i l l ige med et
stort areal udenom. Her var et l ivl igt og r igt fuglel iv, indti l  kvælstof-
forureningen lagde fuglenes fourageringsmuligheder øde

Der er kommet 4-5 nye juniormedlemmer og det vi l  sige, at vi nu kan
prale af  t5-77 juniorer.
Da K2 er lejet ud, har juniorklubben fået lov at bygge rummet, hvor
vores trai ler med ski l te står, om ti l  "Juniorhule".
Det arbejde hjælper Henning Andersen dem med. Juniorklubben har
også fået et mindre budget, så der kan ydes t i lskud t i l  aktiviteter, der
l igger l idt længere væk.
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Som der blev informeret om på generalforsamlingen har bestyrelsen
besluttet, at vi i fremtiden tilbyder bladet udsendt på e-mail. Vælger
du e-mail,  så får du ikke bladet med posten. Det vi l  bl ive sendt med
e-mail t i l  de som meddeler en aktuel mailadresse og det vi l
selvfølgelig bl ive lagt på hiemmesiden, hvorfra det kan downloades
som pdf-fil.

Hvad skal du så gørefor at få bladet t i lsendt fremover?
1. Hvis du ønsker blade;t t i lsendt på mail,  skal du sende en mail

t i l  nifmbp@os.dk - så kommer den t i l  dig som vedhæftet pdf-
fil

2. Hvis du ønsker bladet t i lsendt med gammeldags fodpost, skal
du kl ippe svarkuponen på bagsiden af dette blad af, udfylde
med din postadresse og sende til redaktøren. Adressen står på
kuponen.

3. Hvis du ikke gør noget, vi l  du fremover kunne f inde bladet på
hjemmesiden.

af Niels Faddersbøll

Vandplejearbejdet har desværre endnu en gang været ramt af
forhindringer, Der er sket en del udskiftninger i  bestyrelsen som har
gjort, at undertegnede har måttet overtage arbejdet med at redigere
foreningsbladet. Det går der megen t id med og det går ud over
vandplejearbejdet. Niels Michaelsen som også var med i
vandplejeudvalget er som bekendt stoppet i  bestyrelsen da han skal
udenlands og arbejde i f iskerige områder (knæk og bræk t i l  Niels -
måske hører vi på et tidspunkt en spændende historie fra "Down
Under" el ler "Over There"?). I  stedet for Niels M er Jan MØller
Pedersen kommet med i udvalget.
Jeg har også fået en del henvendelser om deltagelse i det praktiske
arbejde og t i lsyn med bækstrækninger. Mange tak t i l  de som har
meldt sig. Listen tæller nu 23 mand, men der er plads t i l  f lere.
Inden efteråret vi l  vi have t i ldelt bækstrækninger t i l  gennemgang for
registrering af tilstand, sikring af fri passage og identificering af ting
der evt. kan gøres for at forbedre vandløbets t i lstand.
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Herunder er en l iste med de som jeg har t i lmeldt indti l  nu:

ln i t ia l - Navn Telefor - Mobil i -
CKJ Carsten Kruse Jensen 2731 0124
MØ Mads Ørnbiero 2073 7841
DZ Dan Zoega Nielsen 7485 0716 2945 7965
HA Henrik Axelsen 7il23729 2320 1529
BR Børqe Riis 7i l10759 2838 1051
AH Asbiøm Hdm 6084 2978 3510 9460
CA Claus Andersen 3190 4741 2964 9088
JFR Jørqen Frost 2811 3974
JS John Schmidt 2851 9708
CA Carsten Andercen 2546 5594
GK Gerhard Kotewitz 7482 1968
SWH Simon Wulf Hansen 4276 7573
NFA Niels Faddersbøll 74571707 4023 8824
PIV Per lrersen 2271 0365
JI Jakob lsaksen
SRI Simon Riis 3152 4845
PRU Per Rudbeck 2936 8455 6175 2210
PB Per Birqertoft
NLM Niels Lodberq Michaelser 3171 8293
PSØ Per Sørensen 2980 1232
JCH Jørn Chemnitz 7555 9999 2028 6894
HJU Henninq JUrqensen 7475 3833 2080 4525
EBH Erik Borup Hansen 2890 8912

fiskeRlBEtragtninger

Af Finn Dahlin
"Se nu den f luepisker der, tror han ejer hele åen, vader l ige ind foran
og begynder at fiske, hvorfor kan han da ikke starte bagved opstrøms
ligesom vi andre?"
"Øv, der står en ormebader parkeret, flytter sig ikke ud af stedet og
belejrer det bedste hul i  åen.... .så mangler vi bare han slår telt  op og
camperer."
"Arrgh, se nu ham der går og smider med jern derhenne, tager ingen
hensyn, kaster spinneren på kryds og tværs ind over folks l iner og
går alt for tæt på"
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Nogle af disse sætninger virker sikkert bekendte, enten har man selv
sagt el ler tænkt det, el ler også er det faktisk en selv der har
fremkaldt disse reaktioner! Men behøver det være sådan? Faktisk
ikke, hvis man l ige husker de uskrevne regler om hvordan man
færdes, fisker og tager hensyn til hinanden. Gensidig respekt og
hensyn er nøgleordene t i l  fred og fordragelighed ved åen.

Hold afstand.
Hold god afstand t i l  dine medfiskere, ca. 50-100 meter regnes
normalt for passende alt afhængig af sted, t idspunkt og f isketryk. Her
kan det være en god ide at være venlig, men direkte i spyttet; tal
med dine medfiskere ved åen og aftalt hvad man gør for bedst at
tage hensyn t i l  hinanden, men respekter samtidigt folks ret t i l  passe
sig selv.

Staft opstrøms.
Det er normal god skik at starte sit fiskeri opstrøms fra andre, og
derved ikke bare gå ned foran. på hårdt befiskede dage og
tidspunkter kan det være nødvendigt, men i så fala vis hensyn og
start noget længere nede end ellers.

Bevægeligt fiskeri.
A f iskeri er l ig med bevægeligt f iskeri!  Nogle ynder at f iske ca. 50
meter og så gå tilOage for at fiske det samme korte stræk igennem
igen og igen, hvi lket ofte er årsag t i l  skærmydsler, Nogle mener
sågar at de med god samvitt ighed kan stå st i l le ved samme hul i  f lere
timer. Denne taktik bør absolut kun anvendes når man er alene ved
åen. Det betragtes som meget dårl ig st i l  at gøre sådan når der er
andre på vej nedover strækket, da disse derved tvinges t i l  at springe
et urimeligt langt stykke over for at komme videre ned ...det kunne jo
faktisk være at det netop var dette hul el ler stræk de havde glædet
sig t i l  at f iske hen over!
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Overhalinger.
Det kan af og t i l  være nødvendigt at overhale en medfisker der ikke
har samme tempo på nedover som en selv. Her er det igen en god i
det l ige at spørge først, el ler som minimum gå ekstra langt nedenfor.
Overhal aldrig indenom! Gå alt id en stor bue uden om den der f isker,
og gå alt id i  god afstand fra åen for at undgå at skræmme fiskene.

Ubetinget vigepligt.
Orme og f luefiskere bevæger sig normalt alt id i  strømmens retning.
Spinnefiskere derimod kan god f inde på at f iske opstrøms spin, og
derved bevæge sig mod kørselsretningen. Gæqgs praksis er at disse
opstrømsfiskere har ubetinget vigepligt, dvs. man holder inde og
bevæger sig uden om den nedstrømsfiskende i behørig afstand fra
åen, og mindst 100 meter før, hvor det er praktisk muligt. Som
opstrømsfisker kan man også l ige sætte sig og vente t i l  den anden
har passeret. Gør man det r igt igt, kan man som oftest hi lse pænt og
aftale at gå ned l ige bag den nedstrømsfiskende, og så f iske videre
opstrøms. Man generer jo netop ikke hinandens f iskeri derved.

Til  og fra åen.
Når man går t i l  og fra åen bør man alt id holde god afstand t i l  vandet
for ikke at skræmme fiskene. Mange steder er der l igesom to
stisystemer: Et tæt ved åen hvor man fisker, og et nogle meter
længere oppe t i l  transport t i l ,  fra og langs strækket. Det er god sti l  at
holde afstand, men man må selvfølgelig ikke betræde landmandens
afgrøder i forsøget på at vise hensyn overfor sine medfiskere.
De lodsejere der velvi l l igt lader os f iske i deres vand sætter også stor
pris på, at vi ikke tramper tværs over marker el ler parkerer, hvor
bi len står ivejen. Såtølg markskel og hegn - og husk at lukke led
efter dig, hvis du åbner dem. OG - brug P-pladserne!

Hils pænt på Oine medfiskere, og husk at vi al le har l ige ret t i l  at f iske
I  aen.

Knæk og bræk derude.
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Har du været så dygtig/heldig at fange en laks, så husk at den skal
i nd ra pporte res på http : //www. ri beaasyste met. d k/
Du må også meget gerne sende de samme oplysninger t i l
rsf@ribesportsfisker.dk, så h;emmesiden kan blive opdateret med din
fangst.
Status for fangsten af laks den 13/5 2011 er:

Fanget laks: 45 stk Hlemtaget laks. 12 stk Genldsat teks: 3i! stk
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måneder HavørrederFordelin
Apr Maj Jun lu l Aug sep okt la l t

Gels Å 44 42 62 64 62 74 53 4TT
Ribe Å 15 14 27 L2 2A 30 2L 133
Flads Å L 3 9 10 9 L 36
Hjortvad Å c 2 7 A L7 L7 T2 53
Samm 2 2 0 c 7 0 L 5
lal t 62 63 87 89 110 130 98 639

Fordel af Laks or måned
Apr Maj Jun Jul Aug Sep okt la l t

Gels Å 3 2 4 3 8 34 55
Ribe Å 4 1, q 1, 6 1_0 15 42
Flads Å c c c 0 1 4 5
Hiortvad Å c c c 0 4 3 8 15

Samm c c c 0 0 L 1, 2
lal t 3 e 5 L4 22 62 LTg

Største Havørreder
5-6 KG--+ 27 S;tk
6-7 KG -+ 3 Stk
7fKG- 12stk

Største Laks
80-90 cm -' 14 Stk
90-100 cm ---+ 5 stk
1OO+ Cm---O Stk
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Parkering foregår på Oe anviste pladser - og kun derl!  Al le
parkeringspladser er vist på vore kort over f iskevande.
De eneste steder, der er undtaget, er på Årupvej ved nedgangen t i l
Automaten samt ud for den bagerste bom ved K2.
Camping er forbudt på vore P - pladser, samt langs vore vandløb.
Hvis nran har lyst til at overnatte i telt tæt ved åen, findes der
primit ive lejrpladser i  nærheden, hvor det kan lade sig gøre. De
findes bl.a. ved Enderupskov, i  Stensbæk Plantage og i Bjerre Skov,
Affald skal man selv tage med retur. Finder man noget, andre har
smidt, - så tag venligst også dette med t i l  den hjemlige skraldespand,
på den måde får vi nogle ryddelige pladser. Det skal l ige siges, at
foreningen IKKE har opsti l let skraldespande.

HUSK at meddele ændring af adresse ved f lytning t i l  forenings-
kassereren samt t i l  Danmarks Sportsf iskerforbund.

HUSK at du selv skal t i lmelde dig foreningens NYHEDSMAIL. Skifter
du mail adresse, så husk at meddele dette t i l  foreningen.
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Klip denne side ud af bladet og send den i en lukket kuvert t i l :

Niels Faddersbøll
Haderslevvej 103

5760 Ribe

"Jeg har ikke adgang t i l  e'mail el ler internet og ønsker
fisfeifeetragtninger iendt tit nedenstående postadresse".

Navn:

Adresse:
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Afsender:
Ri be Sportsfiskerforeni ng,
Rylevænget 4, 6750 Ribe

Returneres ved varig
adresseændring med
oplysning om ny
adresse. P P 

&Anr.Årr
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