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Leder: 

Af: Formand Børge Riis 

 

Atter engang står der en ny sæson for døren og atter engang vil jeg 

ønske jer alle et rigtigt godt Nytår med STOR TAK for det gamle samt 

KNÆK & BRÆK i den nye sæson. 

Stor Tak til vore trofaste lodsejere samt til vore mange hjælpere. 

Men ikke et år uden noget nyt.  

Internettet er kommet for at blive - og det er de forhøjede 

portosatser, for udsendelse af bladet også! Derfor dette blad som en 

prøve på Internettet. Det er også noget nyt, at fangstindberette på 

Internettet, men der er lavet et meget stort arbejde for det, så det 

skal vi nok bare vænne os til. 

Og for at det skal være løgn, så må man nu selv om man vil indbetale 

på postkontor eller pr. netbank. 

Det er meget nyt, - men det er ikke slut endnu. 

 

Nu vil man måske/sandsynligvis også til at blande sig i de forskellige 

foreningers regler: 

Fiskesæsonen bliver efter al sandsynlighed afkortet - højst sandsynlig 

bliver det et krav at bruge cirkelkroge uden modhager ved 

ormefiskeri (som tillades hele sæsonen), - der vil sandsynligvis ske 

en ” høstfordeling ”af laks over 75 cm. og under 75 cm. Fordelingen 

tilpasses det enkelte vandløb og bestemmes af DTU. 

Det skal ingen hemmelighed være, at bestyrelsen ikke hilser de nye  

regler velkomne. Alt dette for at beskytte laksen, men Ribe å er en 

havørred å, hvor natfiskeri efter havørred praktiseres i stor stil. 

 

Men lad os nu se hvor galt det bliver. 

 

Under alle omstændigheder: KNÆK & BRÆK i den nye sæson. 
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Regulering af kontingentsatser 
Af Bestyrelsen 

 

I de sidste 10 år har RSF kun haft ganske små stigninger i 

kontingentsatserne selv om vi på andre områder har oplevet 

prisstigninger. Vi har det sidste par år kørt tættere og tættere på 

grænsen for underskud på foreningens drift. Vi har bl.a. haft 

stigninger i leje af K2 og fiskevand samt betragteligt øgede udgifter 

til bogholderi, revision, trykning og distribution af blad mv.  

 

Derfor har bestyrelsen besluttet at udvise rettidig omhu - som en 

eller anden kendt dansker en gang har sagt - ved at foretage en 

justering af kontingentsatserne.  

 

Hvis man går ind på Danmarks Statistiks hjemmeside, kan man se at 

nettoprisindekset i runde tal er steget med et par procent om året, og 

det mærker vores forening altså også.  På den baggrund har vi lagt 

os fast på en 10 % stigning i kontingent og lejesatser for K2 i 2012. 

  

Fremover vil vi lade kontingent- og lejesatser følge nettoprisindekset, 

så vi undgår større prishop.  

 

Målet er stadig at vi skal have en sund økonomi uden at akkumulere 

store overskud, men dog være i stand til at imødegå pludselige 

udfordringer i form af fx midlertidige fald i medlemstal, uforudsete 

stigninger i leje af fiskevand eller udgifter til klubhus mv.  

 

Satser for 2012 

Medlem Kontingent 2012 kr. 

A-medlem 1450 

B-medlem 820 

Junior A & B 375 

 

Det er heldigvis stadig billigt for alle de mange kilometer godt  

fiskevand. 
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Nye regler for betaling og fangstrapporter 
Af Bestyrelsen 

Bestyrelsen har besluttet følgende vedrørende betaling af kontingent 

og indberetning af fangst:  

 

Fra i år kan kontingentet betales både på posthus/i banken eller 

elektronisk via netbank eller mobilbank.  

 

Når du vælger at betale over netbank, er det MEGET vigtigt, at du 

skriver dit navn og DSF-nummer i bemærkningsfeltet. Ellers er det 

ikke til at se, hvem betalingen kommer fra. Husk at printe kvittering 

for betaling og hæfte den ved girokortet – ellers er det ikke gyldigt!  

 

Vi har fået lavet et nyt modul på hjemmesiden til indberetning af 

fangst. Fremover vil vi gerne have så mange indberetninger via 

hjemmesiden som overhovedet muligt. Andre vil ikke på 

hjemmesiden kunne se dine indberetninger, men oplysningerne bliver 

indlæst direkte i fangststatistikken så kassereren slipper for 

møjsommelige indtastninger.  

 

Hvis du ikke har adgang til en computer og betaler på posthuset, skal 

du udfylde fangstrapporten på girokortet som hidtil.  

Hvis du betaler via netbank, SKAL du indberette din samlede fangst i 

2011 via hjemmesiden – også de genudsatte fisk og OGSÅ hvis du 

ikke har fanget noget.  

Sidste frist for indbetaling og indberetning af fangst er 1. 

februar som det også står angivet på det girokort du har fået 

tilsendt.  

Der har med den tidligere foreningskasserer været forskellige 

mundtlige aftaler om senere betaling. Disse har den nuværende 

kasserer ingen mulighed for at kende – og de medfører et urimeligt 

ekstraarbejde. Derfor opsiger bestyrelsen hermed alle de aftaler der 

måtte være, således at alle medlemmer behandles ens og vi 

minimerer arbejdsbyrden for kassereren. 

 

For sen betaling eller indberetning af fangst vil medføre et 

rykkergebyr på 200,- kr. Betales der ikke efter fremsendt rykker med 

14 dages betalingsfrist,  

rykkes synderen ned som B-medlem.  
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K2, vores klubhus og fiskehytte nær Gels å er meget attraktivt for de 

af foreningens medlemmer der kommer langvejs fra. Huset er stort 

set konstant udlejet gennem hele fiskesæsonen.  

 

En pæn håndfuld frivillige lægger et stort arbejde i at holde huset og 

udenoms arealerne, skaffe brænde og sørge for udlejningen.  

Det gør vi gerne for, at vi i foreningen kan have et så dejligt fristed 

midt i noget af landets dejligste natur med et pragtfuldt fiskevand 

lige uden for døren.  

 

Men – det vi IKKE gider, er at rydde op og gøre rent efter de 

(heldigvis få) som ikke selv kan finde ud af at aflevere huset rengjort 

og opryddet og få lagt affald og flasker / dåser i de rigtige beholdere, 

så de bliver tømt af renovationsselskabet.  

 

Vi har haft lidt problemer med, at affaldsspandene ved vejen ikke er 

blevet tømt som de skulle af renovationsfirmaet. Der er taget kontakt 

til Haderslev Kommune for at få rettet op på det og det blevet bedre. 

Men – hvis spandene er overfyldte bliver de ikke tømt, og så står vi 

selv for at skaffe affaldet af vejen. Derfor – hvis du som lejer har 

mere affald end der kan være i beholderne, så tag det med dig og 

aflever det i din egen affaldsspand derhjemme.  

 

 

Takster for 2012 

  

Antal dage Pris kr. 2011 Pris kr. 2012 

2 650 715 

3 900 990 

4 1150 1265 

5 1350 1485 

6/7 1650 1800 

 

Betaling kan ske pr. giro eller netbankoverførsel. Kontonummer og 

kode fremsendes sammen med bekræftelsen på reservationen.  

 

 

Udlejning af K2 – regler og priser for 2012 
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Regler for udleje og aflevering af huset.  

 

Hvis lejemål annulleres af lejer senere end 2 måneder før lejemålets 

start, vil der blive opkrævet 50 % af lejen.  

Hvis det annulleres senere end 1 måned før lejemålets start, vil det 

fulde beløb blive opkrævet.  

K2 afleveres efter endt lejemål i rengjort tilstand. Skraldespande 

tømmes og vinduer og døre låses. Et eksemplar af den checkliste som 

ligger i hytten udfyldes, underskrives og lægges på køkkenbordet til 

de næste lejere.  

 

Hvis dette ikke overholdes vil der blive opkrævet et ekstra gebyr for 

rengøring m.m. på 500 kr. 

 

Der er stadig ledige uger i 2012 og det er muligt at booke nu. 

Reservation af K2 i 2013 er åbent fra 1. januar 2012. 

 

Kontakt udlejningskoordinator Jørgen Frost på mobil 2811 3974 

(onsdag 18-20) eller mail: jorgen@anatomic-sitt.dk 
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Modhageløse kroge er efterhånden et velkendt fænomen for mange 

lystfiskere. Langt de fleste der bruger modhageløse kroge modificerer 

selv almindelige kroge ved at klemme modhagerne ned med en tang. 

Man kan købe færdiglavede modhageløse kroge, men udbuddet er ret 

lille endnu, i hvert fald herhjemme. Mange steder i verden er der 

direkte påbud om anvendelse af disse kroge, og flere steder 

herhjemme eksisterer der også helt og delvise påbud.  

Eksempelvis Skjern å systemet og dele af Ribe å systemet med 

permanent påbud, samt Kongeåen og Sneum å, hvor reglen gælder i 

efterårsmånederne. Jeg vil i det følgende prøve at ridse nogle af 

fordelene og ulemperne op, både set fra fiskens og lystfiskerens 

synspunkt, samt komme med et par råd og fif. 

 

Set fra fiskenes side: 

 

Her er fordelen ved en modhageløs krog indlysende. Enhver der har 

kroget sig selv i fingeren eller en anden legemsdel ved hvor stor 

ravage det laver at hive den ud igen (taler også af erfaring)! Det er 

ikke selve smerten jeg tænker på, men den vævsudtrækning som 

modhagen bevirker; den laver simpelthen et stort flosset hul, med 

fare for infektioner og en del blodtab, hvilket ikke er spor anderledes 

hvis det er en fisk vi taler om. En anden indlysende fordel er at en 

modhageløs krog alt andet lige er langt nemmere og hurtigere at 

fjerne, og tid spiller en afgørende rolle for om fisken overlever! 

Der er stor forskel på hvor stor skade fisken tager af en almindelig 

krog med modhager: Størrelsen på krogen, hvor i munden/svælget 

krogen sidder og ikke mindst hvilken fiske art vi taler om, samt 

fiskens generelle tilstand. Desværre hører de fisk vi mest eftertragter 

i åen, laks og ørred, til de mere sårbare fiskearter, især under visse 

omstændigheder som når vandet er varmt om sommeren og når 

fisken er blank og har løse skæl, særligt når de to omstændigheder 

falder sammen. 

Det er her vigtigt at slå fast, at selvom en modhageløs krog generelt 

er langt mere skånsom end en med modhager, så er det blot en af 

mange metoder til at forøge overlevelseschancerne for en fisk der 

genudsættes. Selvom man følger alle skrevne og uskrevne regler om 

genudsætning, så kan man stadig være uheldig at opleve en dyb 

krogning i gællerne, med styrtblødning til følge. Dette kan fisken 

generelt ikke overleve, heller ikke selvom krogen var modhageløs.  

Fordele og ulemper ved brug af modhageløse kroge.  

Af Finn Dahlin 
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På DTU-Aqua’s hjemmeside findes en grunding beskrivelse af hvordan 

fiskene generelt klarer mødet med en lystfisker, samt en vejledning 

og 10 bud til korrekt håndtering af genudsættere. Følger man disse 

råd, har man gjort hvad man kan både praktisk og etiks korrekt, 

selvfølgelig under forudsætning af at man er afklaret med at placere 

en skarp krog i munden på en fisk! 

 
De 10 bud for korrekt genudsætning: 

1. Fight fisken så hurtigt som muligt, da den herved stresses 

mindst muligt. Af samme årsag bør man ikke anvende for 

spinkel en line, da det øger fightens længde.  

2. Brug kun fangstnet, hvis det er absolut nødvendigt – og i givet 

fald et knudeløst.  

3. Sørg for, at hænderne er våde eller benyt våde 

bomuldshandsker, når fisken håndteres.  

4. Løsn krogen med en krogløser og helst uden at løfte fisken op 

over vandet.  

5. Brug kroge uden modhager. Modhagen kan klemmes ned mod 

krogskaftet med en tang. Brug ikke rustfrie kroge, da fisken 

har sværere ved at afstøde dem end kroge, som kan ruste.  

6. Er fisken kroget i svælget eller gællerne, og bløder den kraftigt 

fra krogsåret, bør den aflives, da chancen for, at den kan 

overleve genudsætning er mikroskopisk. Bløder den ikke, 

klippes linen tæt ved krogen. Ved fiskeri med orm skal man 

være særlig opmærksom, da fiskene ofte bliver kroget dybere 

og har en lavere overlevelse end fisk fanget med andre former 

for agn.  

7. Undgå at presse på fiskens bug, da det kan skade dens indre 

organer. 

8. Løft ikke fisken ud af vandet. Et billede af fisken kan eventuelt 

tages, mens fisken er helt i overfladen, eller den kan løftes op 

et kort øjeblik, mens billedet tages. Løft den ikke op i halen.  

9. I frostvejr bør man være specielt påpasselig med, at fisken 

ikke løftes ud af vandet, da den kan få skader på øjnene.  

10. Laks og havørred bør ikke genudsættes, hvis 

vandtemperaturen er over 18° C. Der er nemlig en meget lille 

sandsynlighed for, at de kan overleve.    
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Link til DTU-Aqua’s vejledning og information her: 
http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk.aspx 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set fra lystfiskerens side: 

 

Fordelene: 

Fordelene er nok knap så mange som for fisken, men fordele er der. 

Ved fiskeri i slutningen af sæsonen er der mange der allerede i årevis 

har brugt modhageløse kroge. De vurderer at de vil sætte en stor del 

af de fisk de fanger ud igen, både på grund af at fiskene ofte er 

stærkt farvede, at man egentlig har hvad man skal bruge i 

husholdningen, men lige vil se om man kan overliste det helt store 

trofæ, eller fordi de helt bevidst kun fisker ”catch & release”. 

Ud over den rent praktiske fordel med nemmere at kunne løsne 

krogen på en fisk der skal genudsættes, så ligger der også en klar 

fordel i alle de kast der ikke udløser hug. Grøde og skidt sidder 

nemlig ikke tilnærmelsesvis så godt fast på en modhageløs krog som 

på en med modhager. 

Især i Gelså og Fladså er det at pille grøde af krogen jo ofte noget 

der bruges en del tid på. Hvis man går et skridt videre, og monterer 

enkeltkroge på sit endegrej giver det endnu færre problemer med 

grøde, og man kan samtidigt ofte tillade sig at fange modsatte bred, 

eller et træ, uden de helt store konsekvenser. 

 

Ulemperne: 

Ulemperne synes umiddelbare: Man burde miste langt flere fisk. I 

praksis viser det sig dog ikke helt at holde stik. Man mister måske, og 

jeg siger måske, lidt flere fisk på den konto, men når man først får 

lidt erfaring med at bruge modhageløse kroge, og får den første 

http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk.aspx
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umiddelbare nervøsitet rystet af sig, så oplever mange at man faktisk 

ikke mister mere end man plejede!  

Især når vi taler laks, er problemet minimalt, på grund af laksens 

opførsel for enden af linen. Laksen elsker at tage lange udløb, og den 

er ikke vild med at vende på hovedet. Dette bevirker at det er 

forholdsvis enkelt at holde linen stram hele tiden. Stram line hele 

tiden er ubetinget det vigtigste når man fighter en fisk med 

modhageløse kroge. Det er umiddelbart lettere sagt end gjort, og for 

den uerfarne skal der nok lige et par ærgrelser til før teknikken er på 

plads. 

Havørreder er modsat laks en lidt mere lumsk fisk. De bruger ikke al 

krudtet på en gang, de elsker at springe og værst af alt - de ruller 

rundt om sig selv i overfladen, og har ingen problemer med at vende 

på hovedet. At fighte havørred på modhageløs krog er en udfordring 

som der er delte meninger om. Forståeligt nok vil den uerfarne, den 

der sjældent fanger noget, eller den der sjældent er på fisketur nok 

synes at det er en ekstra udfordring de ikke just behøver -det er 

svært nok at få en fisk til at hugge. 

En anden ulempe ved modhageløse kroge oplever ormefiskeren, som 

i sagens natur har noget sværere ved at få ormene til at blive på 

krogen. Her er der dog lidt hjælp at hente i form af cirkelkrogen, som 

på grund af sin udformning har lettere ved at holde ormene fast, 

samtidigt med at denne krogtype markant reducerer dybe krogninger 

i forhold til en konventionel krog. En cirkelkrog i str. 2/0 passer rigtig 

fint til havørred- og laksefiskeri, firmaet OWNER laver nogle rigtigt 

gode. 

 

Der er en del ting, man kan gøre selv for at forbedre sine chancer 

med modhageløs krog. Jeg vil her nævne nogle, med håb om, at det 

måske kan medvirke til, at drømmefisken ikke smutter. Jeg har valgt 

at lægge hovedvægten på spinnefiskeri, da det er her man oftest har 

de største ulemper, men samtidigt har flest muligheder for at 

optimere sit grej og fiskeri til modhageløst fiskeri. 

 

 Små fluer og rørfluer med små modhageløse kroge sidder 

generelt mere sikkert end store spinnere og woblere. Lange 

spinnere, som eksempelvis kondomspinnere, kroger generelt 

bedre end korte spinnere, men også dybere! 

 Modhageløse cirkelkroge er en god og skånsom løsning til 

ormefiskeri. 

 Det er altid vigtigt at krogene er sylespidse/skarpe 
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 Hold godt stram line hele tiden under fighten, især vigtigt under 

landingen! 

 Når det er muligt, gå ud i vandet når fisken skal landes. Mange 

fisk mistes til sidst under fighten, hvor linen eller krogen lige 

hænger lidt i noget siv i kanten, og vupti -fisken er væk! 

 Hvis man ikke planlægger at genudsætte fisken er et godt 

fangstnet endnu mere vigtigt end før. Er man vant til kun at 

håndlande sine fisk, må man påregne at miste lidt på den konto. 

 Hvis man bruger fletline er det vigtigt med en lang blød stang 

(10-11 fod), da det reducerer chancen for pludselige ryk og slap 

line. Den lange stang gør det også nemmere at holde fisken fri 

fra grøde i kanten, men det kræver en del øvelse at kaste præcist 

med lange spinnestænger, især hvis man er vant til korte 7-8 

fods stænger. Sidstnævnte kan med fordel monteres med monofil 

nylonline for at sikre tilstrækkelig elasticitet.  

 Montering af en springring mellem krog og spinner gør at krogen 

kan bevæge sig mere frit under fighten (mindre bræk-stangs 

effekt). Det giver samtidigt mulighed for at montere en bedre 

krog, skifte krog, eller montere en med den størrelse man synes 

passer bedst. 

 

God fornøjelse derude, med eller uden modhager. 
 

 

Juniorklubben mangler ledere 
Af bestyrelsen 

 

Foreningen har en 15 – 17 juniorer som bor meget spredt i landet. 

Derfor er der ikke rigtig basis for egentlige juniorklubaftener som 

dem vi havde sidste vinter. Vi har de almindelige klubaftener, hvor 

alle – og ikke mindst juniorerne – er velkomne til at komme i K2 og 

få en hyggesnak, binde fluer eller hvad der nu er stemning for.  

Til gengæld vil vi prøve at få arrangeret nogle fælles fisketure for 

juniorerne i den kommende sæson. Vores to juniorledere, Jonas og 

Thomas, der begge har haft lavet et rigtig godt arbejde for 

juniorerne, er flyttet fra Ribe til Århus for at studere, hvorfor de ikke 

længere har de samme muligheder for at fortsætte juniorarbejdet.  

Derfor – hvis nogen i medlemsskaren har lyst til at gøre en indsats 

for vores yngste medlemmer, hører vi i bestyrelsen meget gerne fra 

jer.  
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Husk lakse-fangstrapporterne 
 

Hvis du i den kommende sæson er så dygtig/heldig at fange en laks, 

så husk at den skal indrapporteres på http://www.ribeaasystemet.dk/ 

Du må også meget gerne sende de samme oplysninger til 
rsf@ribesportsfisker.dk, så hjemmesiden kan blive opdateret med din 

fangst. 

 

Status for fangsten af laks ved udgangen af sæson 2011 er: 

 

 
 

 

Blad på e-mail 
 

Dette blad er det første som ikke sendes til alle med posten. De som 

har meddelt en mailadresse får det tilsendt direkte som e-post og 

enkelte som har indsendt en tilmeldingsblanket får stadig bladet med 

den gammeldags fodpost.  

Det er dog ret tidskrævende at opsætte og redigere et foreningsblad 

som dette, så udviklingen vil utvivlsomt gå i retning af, at flere ting 

kommer på hjemmesiden og bladet kun vil blive lavet 1 – 2 gange 

årligt.  

Den ene af gangene vil blive umiddelbart før generalforsamlingen i 

det tidlige forår.  

 

 

 

 

mailto:rsf@ribesportsfisker.dk
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Skarv på krogen!! 

Af Finn Dahlin 
 

Hvilken agn er bedst til skarv i åen? 

Ja, det spørgsmål lyder måske helt hen i vejret, men sidste år fik jeg 

i praksis en antydning af svaret. 

Jeg fiskede ved sumpen i Gelsåen som så mange gange før, men 

denne dag virkede det nu noget dødt. Lige pludselig så jeg noget 

stort der rørte på sig under overfladen ca. 20 meter nede af åen. Jeg 

kastede resolut derhen, og BANG! Kontant hug, og det mærkedes 

som en af de gode. Fighten var dog lidt underlig, ”fisken” var tung, 

men gav nogle underlige hårde hurtige ryk i stangen, og tog ingen 

udløb. Pludselig slap den taget i spinneren – pokkers! 10 sekunder 

senere kom en skarv til syne i overfladen og kiggede forvirret rundt 

og fik øje på mig. Den kiggede nærmest bebrejdende på mig, sked en 

klat i vandet, lettede og fløj væk for fulde gardiner. 

Selvsagt noget forundret pakkede jeg sammen og fandt et andet sted 

at fiske den dag, men jeg var nu glad for at jeg ikke skulle til at løse 

en krog fra gabet af sådan et vildt ophidset bæst med knivskarpt 

næb! 

Så skulle man måske tro at sådan en hændelse er yderst sjælden, 

men her kom jeg alvorligt i tvivl, for jeg oplevede en fuldstændig 

tilsvarende episode ved Kongeåen allerede ugen efter, og på den 

samme spinner! 

 

Og så tilbage til spørgsmålet: Hvad tager en skarv i åen? Ja, mit 

bedste bud er en rød/gul FC-Spinner. 
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Vinteraftener i K2 
Af bestyrelsen 

 

Anton har i november og december været i K2 hver onsdag kl. 19 – 

21 og tændt op i ovnene mv., så der var klart til fluebinding og 

klubaften.  

Desværre har han været så godt som den eneste fremmødte, hvorfor 

arrangementet indskrænkes til fremover at være 1 gang månedligt. 

Det bliver onsdag d. 1/2, 29/2 og 28/3 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status på fjernelse af spærringer i Ribe å systemet 
Af Henrik Axelsen 

 

Esbjerg kommunes godkendelse af Snæbelprojektet ved 

Stampemøllen i Ribe er blevet indklaget til Natur- og 

Miljøklagenævnet.  

 

Dette har desværre så medført, at projektet ikke er blevet påbegyndt 

og færdiggjort i 2011. Naturstyrelsen har derfor henvende sig til EU 

LIFE om et års forlængelse af projekterne, og fået dette godkendt, 

således at alt inklusivt Gelsbro, Fole dambrug m.m. skal være færdigt 

ved udgangen af 2012.  

 

Spærringerne skal fjernes i opstrøms rækkefølge for at give mening 

med hensyn til bedring af gydeforholdene for snæblen. Lad os derfor 

krydse fingre for, at klagerne ikke får medhold, for så risikerer vi at 

ingen af de øvrige projekter bliver gennemført.  
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Fiskekonkurrencen i august 2011 blev en våd fornøjelse!! 
Af Børge Riis, formand 

 

Det startede med regn og torden fredag eftermiddag og sluttede med 

kraftig regn søndag eftermiddag. Der var ophold mellem bygerne, så 

der blev også hygget til den store guldmedalje. 

Men det var K2 i våd udførelse denne weekend. Åerne steg i takt 

med, at nedbøren faldt. Pludselig som man mindst ventede det, trak 

et uvejr ind over K2, og det øsede ned, mens det buldrede kraftigt. Jo 

– det var hyggeligt.  

Det bevirkede, at der ikke blev fanget ret mange fisk. Men fisk blev 

der fanget. Om lørdagen blev der indvejet en havørred af Morten 

Holm, Haderslev på 1,65 kg. og 57 cm. Så skete der ikke andet end 

at det regnede og tordnede indtil Knud Erik Jensen fra Ribe, om 

søndagen, kom med en laks på 4,125 kg. og 80 cm. Det var lige før, 

at man skulle have haft redningsvest på, inden man tog på fisketur! 

Om lørdagen var der krejlermarked - 4 krejlerstande!  

Samtidig om var der eftermiddagen kasteinstruktion ved 

forbundsinstruktør Kristian Kjær. Som sædvanligt var der stor 

inspiration at hente for de som trodsede regnvejret. Stor TAK til 

Kristian Kjær som endnu engang viste stor velvilje ved at komme og 

sprede guldkorn - dejligt at vi har sådan en som ham. 

Weekenden sluttede med pokal- og præmieoverrækkelse, 

overrækkelse af månedspræmier fra hjemmesiden samt amerikansk 

lotteri. Til afslutningen var der vel ca. 15 – 20 mennesker. I 

betragtning af, at det styrtede ned, må det siges at være 

tilfredsstillende. Hele arrangementet blev henlagt til laden. 

TAK til alle som trodsede vejret og dukkede op, TAK til bestyrelse og 

hjælpere, TAK til vore trofaste sponsorer, TAK til vore seniorer og 

juniorer som trodsede vejret samt TAK til vejrguderne for at vejret 

trods alt ikke blev endnu værre, end det blev. 
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Skarven – en alvorlig konkurrent. 
Af Niels Faddersbøll 

 

Som det jo nok er de fleste bekendt, er bestanden af stallinger gået 

voldsomt tilbage i de fleste vandløb i Danmark. Der er nu indført en 

midlertidig fredning frem til 2014 og DTU aqua har indledt 

undersøgelser af årsagerne til den voldsomme tilbagegang.  

Man har en formodning om, at det kan skyldes hårde vintre og en 

kraftig prædation af f.eks. skarv. Interesserede kan finde mere 

information på dette link:  
 

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B7dcd5fa2-cd16-4a8a-8af0-

cb9368fa1953%7D 
 

De sidste to vintre har været betydeligt hårdere end normalen i 

Danmark, og vi har i Gelsåen haft besøg af store flokke af skarver – 

op mod en 40 – 50 stykker som i vintermånederne har jaget i Ribe å 

systemet. Man har kunnet se dem hvile sig og tørre vinger bl.a. på 

engene nedstrøms Gelsbro. En skarv har i gennemsnit brug for ca. 

500 gram frisk fisk hver dag, så 50 skarver i 3 vintermåneder 

fortærer altså i omegnen af 2250 kg fisk – helst i størrelsen ca. 20 

cm (ca. 60 g). Det giver (i meget grove tal) ca. 40.000 smolt,  

stalling og skaller mv. Bøvs!! 

 

 
 

DMU (Danmarks Miljøundersøgelser) har udgivet en meget 

interessant bog om skarven. Den kan hentes gratis på dette link:  
http://www.dmu.dk/udgivelser/dmunyt/2009/23/skarven/ 

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B7dcd5fa2-cd16-4a8a-8af0-cb9368fa1953%7D
http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B7dcd5fa2-cd16-4a8a-8af0-cb9368fa1953%7D
http://www.dmu.dk/udgivelser/dmunyt/2009/23/skarven/
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I bestyrelsen har vi søgt en tilladelse til regulering af skarv langs 

Gelså og aftalt med lodsejerne, at de forsøger at regulere de skarver 

der tager ophold på arealerne nedstrøms Gelsbro dambrug, hvor 

fuglene har holdt til de sidste to vintre.  

Heldigvis ser det ud til, at problemet ikke bliver stort i denne vinter, 

da fuglene har fri adgang til fouragering i havet, hvor de helst 

opholder sig.  

 
 

Nye regler for fiskeri i alle vestvendte vandløb 
Af Henrik Axelsen 

 

Onsdag d. 4.januar blev det længe ventede møde vedr. fælles regler 

for laksefiskeri i de vestvendte åer afholdt ved DCV i Boris. Der er 

endnu ikke kommet noget officielt ud fra mødet, men således som vi 

er orienteret er det blevet til følgende: 
 

1. Fiskeriet vil blive afkortet med en måned således at vi først kan 

starte sæsonen den 16. april og slutter den 15.oktober. 

2. Der skal fiskes med modhageløse kroge max 1krog (enkel-, 

dobbelt-, trekrog er dog tilladt). 

3. Der må fiskes med orm hele sæsonen igennem, dog skal dette 

ske med modhageløse cirkelkroge. Det er dog tilladt at have 

modhager på krogskaftet (for at holde agnen på plads). 

4. Der vil ske en ”høstfordeling”, laks over 75cm og laks under 

75cm. Fordelingen af størrelserne bestemmes af DTU og vil blive 

tilpasset de enkelte vandløb. 
 

Dette er i store træk hvad vi i kommende sæson kan forvente, at få 

trukket ned over vor forening.  

Reglerne er blevet til på baggrund af et meget udførligt notat af Finn 

Sivebæk fra DTU – Aqua. Notatet indeholder yderligere en række 

anbefalinger vedrørende fangst og genudsætning af fisk som det vil 

være nyttigt at sætte sig ind i.  
 

Hele notatet med bilag kan findes på RSF’s hjemmeside.   
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Sæsonafslutningen 2011 
Af Niels Faddersbøll 

 

Den 31. oktober, sidste dag i sæsonen 2011 var en relativt rolig dag 

med overskyet vejr og til tider lidt småregn. Der var pænt fyldt op 

ved foreningens vande med folk der havde taget en sidste tur til åen 

inden vinterdvalen uden at der dog var trængsel.  

Jeg selv gik på stykket opstrøms Varming bro i nogle timer uden at 

mærke eller se noget. Vandstanden var OK efter lange perioder med 

alt for meget vand i løbet af efteråret, så chancen var bestemt til 

stede – men nej. Det bliver en tom fangstrapport i år.  

Inden jeg tog hjem, lagde jeg lige turen forbi K2 og hilste på. Der sad 

en 8 – 10 mand som heller ikke havde noget at prale af. Men vi fik 

alle en god dag med masser af frisk luft i en dejlig natur – og en 

hyggelig sludder over en kop kaffe og en lille skarp.  

Det var ikk’ så ringe endda.  

 

 

En fantastisk aften 

Af Thorkild Sørensen  
 

Hold da op en aften jeg havde d 1. August 2011! 

 

Jeg startede allerede med fiskeriet omkring kl. 19. Der var stadig 

masser af sol her ved A- stykket. Vandstanden var faldet, så nu sås 

grøden igen som noget flagrende der snoede sig. Som altid er det 

fluen jeg nyder at gå med! Ikke fordi jeg ikke også nyder at gå med 

spinner, wobler eller blink, men fluen er nu det sjoveste synes jeg. 

Jeg havde vel fisket i ca. 15 min, da et fluekast kom lidt for tæt på en 

grødebusk, men det synes havørreden ikke, for ud kom den farende - 

det gav et helt sæt i mig. Dette blev dog ikke til andet end en 

konstatering af, at her stod så en fisk! Lige så stille tog jeg linen ind, 

og et nyt kast tog sin begyndelse. Igen tæt på grødebusken, og 

denne gang kom fisken, tog fluen for derefter at gå tilbage igen uden 

at være godt kroget - så den slap! 

Så gik der vel en god times tid, hvor der stadig var fuld sol. Og om 

der så ikke kom en ny stor bølge op mod fluen. Igen fornyet håb at 

denne ville, men ak, igen et nyt kast frem og en gentagelse af bølgen 

der rejste bag ved fluen. Her kunne jeg fornemme, at jeg lige ridsede 

den, men ikke mere, så var det slut også her. 

Så gik der igen omkring en lille time, hvor jeg så igen måske 

dummede mig, fordi jeg stod og så på nogle hejrer, der kom flyvende 

hen over hovedet på mig, samtidig med at jeg havde linen ude, og 
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inden jeg får set ned sidder der en havørred som efter et par 

sekunder er af igen! Jamen det går jo lystigt!! 

Så blev klokken hen af 22.30 . Jeg havde stadig lyset mod vest, der 

fik åen til at stå blank, så jeg kunne se hvor fluen faldt. Mens jeg stod 

på kanten af åen tænkte jeg, ”her har jeg taget flere havørreder  - 

lige her”!! Og hvad sker der igen.. U - ha da - en bølge nærmer sig 

fluen, jeg står nærmest på stilke, hvad sker der nu? Fluen bli’r taget - 

linen forsvinder ned, jeg strammer op, og jeg skal love for der her 

blev liv i åen! Et udløb efterfulgt af et spring, hvor jeg kunne se hele 

fisken, og ja hvilken en af slagsen, og i det samme blev linen slap   

 

Ej nu er det virkelig for meget! 4 fisk på en aften og alle slap - men 

alligevel en oplevelse som jeg vel nok sent vil glemme. 

 

Med fiskehilsen  

 

Thorkild Sørensen 
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Mindeord! 
 

Medlem af Vejle og Ribe sportsfiskerforening Flemming ”gårdmand” 

O. Andersen, Egevang 4, Vejle er d. 24.12.2011 efter lang tids svær 

sygdom stille sovet ind på aflastningcentret Gulkrog omgivet af sin 

kære familie.  

Flemming blev 72 år gammel. Han blev født 1939 i Vejle, voksede op 

på Gl. havn ved Sønderåen under særdeles nøjsomme forhold i et af 

de gamle saneringsmodne fiskerhuse, der for længst er revet ned.  

Flemming lærte tidligt at klare sig selv og glemte aldrig, hvor han 

kom fra, snobberi, falskhed og dovenskab var ham fremmed, 

Flemming var livet igennem arbejdsom, sluttede sit arbejdsliv 62 ½ 

år gammel efter langvarigt virke som gårdmand hos AAB i Vejle. 

Sideløbende med sit arbejde virkede Flemming i en lang årrække som 

frivillig brandmand, senere havde Flemming mange faglige 

tillidshverv. 

 

Flemming mødte i 1960 Ingrid og de blev gift i 1962, de fik sammen 

tre børn, Johnny, Helle og Lene. I 2005 havde de den store sorg at 

miste datteren Helle. 

 

Flemmings helt store hobby var lystfiskeri, og campinghygge med 

Ingrid, familie og venner. 

Flemming var medlem af Vejle Sportsfiskerforening fra 1962 og Ribe 

Sportsfiskerforening fra 2003. 

Gennem lystfiskeriet lærte jeg Flemming at kende i 1967. Et 

kendskab der førte til min kones og mit mangeårige venskab med 

Flemming og Ingrid.  

 

Det blev til mange gode fisketure ved Vejle og Ribe/Gels å. Flemming 

kendte jo hver en standplads i Vejle å, så – var man indenfor i 

”varmen” - var der nyttige tips at hente. 

Flemming pralede aldrig over fangst af fisk –tværtimod, at få en fisk 

på land og i rygsækken eller bilen uset, elskede han. Var fisken 

tilmed så stor at han kunne anvende sin gamle velholdte Hardy 

fangstkrog - ja – så var alt perfekt!  Og det er blevet til mange 

havørreder/laks på 5 kg og derover i tidens løb.  

 

Flemming var i mange år en god arbejdskraft for Vejle 

Sportsfiskerforening , han var fiskerikontrol og med i klækkehusets 

mange opgaver. 
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Flemming besad, som mange andre, ikke altid diplomatiets kunst – 

og dette kunne ind imellem  give misforståelser, men vi der kendte 

Flemming, vidste jo, at det betød væsentligt mindre, end det lød når 

han brummede lidt. Flemming bar aldrig nag og var en knagende god 

fiskekammerat. 

Flemming tilbragte mange timer i sit elskede kælderværksted, hvor 

der var orden! - alt havde sin faste plads, og døren stod altid åben, 

for folk der skulle have efterset eller repareret fiskegrej. Og kunne 

man ikke selv løse sit grejproblem, ja så kunne Flemming som regel!  

I mange år tog Flemming nu afdøde VSF fiskeribetjent Richard Batz 

med til åen. Batz havde ikke selv bil, så han nød når Flemming så 

ofte tog ham med. Da Batz blev syg besøgte Flemming ham jævnligt.    

 

I flere år camperede Flemming og Ingrid nogle uger i 

sommersæsonen på Ribe eller Enderup skov campingplads, og så 

skulle der fiskes på A stykket i Ribe - helst ved Varming - og hygges 

med venner.  

 

Flemming havde sine meningers mod og var en ivrig debattør på 

generalforsamlinger og i 60+. 

Vi der kendte Flemming, har mangen gang oplevet ham slå en to tre 

gange med pegefingeren mod bordkanten ledsaget af sætningen: 

”Prøv lié og hør” - så vidste vi at Flemming nu ville byde ind med sin 

mening om den diskussion vi var i gang med og denne mening stod 

ikke til at ændre…..    

 

Beundringsværdigt var det at se hvorledes Flemming, trods svær 

sygdom, til det sidste deltog med godt humør hvad enten det var 

familie, eller venner der inviterede. 

 

Juleaften kl. 16.30 sluttede et langvarigt venskab, og vore tanker går 

til Ingrid og familien i deres store sorg. 

 

Æret være Flemmings minde! 

 

Thorkild Bech  

Polarvej 39, 7100 Vejle 
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Køb – salg - bytte 
 

Sten Som ny Gads forlag 50,- 

Brændevinsgrisen Som ny – i 
kassette 

Gyldendal`s  forlag 100,- 

Globs brændevinsbog Som ny Wormianum 75,- 

Ædelsten Som ny Høst & søn 60,- 

LAKS Pæn Jan Grunwald 800,- 

Den fuldkomne fisker(1945) Delvist 
uopsprættet 

Izak Walton & Ch. 
Cotton 

150,- 

Falkevandring 
(Naturoplevelser fra en 
falkevagt) 

Pæn N.P.Andreasen 50,- 

ABU Gaff 250– 
lommefangstkrog 

som ny  100,- 

At jage er at leve   

  

F.Friis-Jespersen  PINUS (Uopskåret) 

1988, som ny  

60,- 

Den fuldkomne fisker Izaak Walton / 

1945 /  

Kun de første 56 s. 

opskåret 

200,- 

Der er en verden udenfor 

Verona 

Svend Metling   196 s. 50,- 

Den gamle mand og havet 104 s. Ernest Hemingway 40,- 

Om fluefiskeri efter ørred  

og stalling   

Svend Saabye Utroligt flot – næsten 

som ny/2.udg. 1970 

300,- 

SALAR Historien om en 

laks 

Henry 

Williamson 

207 s. / 1956 / 1. oplag / 

Indbundet 

300,- 

Lystfiskerens kogebog W. Sylvester 

Thomsen   

Som ny /1985/ 79 s 60,- 

Alle priser er + forsendelse, hvis dette bliver nødvendigt. 

Henvendelse på tlf. 2838 1051. 

 
Fastspolehjul, Shimano 
Stella FD2500 

Som nyt brugt 1 sæson 2050,- 

Henvendelse Erik Erbs tlf. 2323 8129 

 
”Liv og glade dage” Kaj Munk udg. 

1936 eller 46?? 
Tegninger Ib Andersen 50,-  

”Ænder, Andejagt, 
Andeskydning” 

Bent Hansen Tegninger Mads Stage 75,- 

”Boganis Jagtbreve” vignetter af Hans 
Nik Hansen 

vistnok 1945, lille 
fugtskjold og delvis 
uopsprætte 

100,- 

”Strejftog” Povl Willadsen Pæn 100,- 

”Skitser” Karl Lund Pæn 50,- 

Jagtbreve Ole Jansdorf Pæn 50,- 

Henvendelse Jan Møller Tlf. 2014 5997 
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Afsender:  
Ribe Sportsfiskerforening, 

Rylevænget 4, 6760 Ribe 

 
Returneres ved varig 
adresseændring med 
oplysning om ny 

adresse. 
  

 

 

Modtager: 

 

 

 

HUSK at meddele ændring af adresse ved flytning til forenings-

kassereren samt til Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

HUSK at du selv skal tilmelde dig foreningens NYHEDSMAIL. Skifter 

du mail adresse, så husk at meddele det til foreningen. 

 


