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Det nye udstyr i brug ved klubaften. Mugge viser på storskærm hvordan han binder
fluer.
Foto Johannes Mortensen

Formandsnyt
Godt nytår, og tak for et godt overstået foreningsår. Igen skal der lyde en stor tak til alle aktive for
deres store indsats for foreningens vel. Ingen nævnt, ingen glemt.
Vi er ved at gøre klar til generalforsamlingen, lottospillet og ørreddagen, der alle er forårets aktviteter. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen.
Et par af vore medlemmer havde en fantastisk afslutning med å-fiskeriet inden fredningssæsonen begyndte.
Det var Niels Larsen der den 27. oktober i Varde å fangede en stor laks på 102 cm og 8,6 kg, og det
var Henning Jensen der dagen efter i Arnå fangede en stor havørred på 76 cm og 5,5 kg. Tillykke
De bliver nok begge tilmeldt pokalkonkurrencen, men det er altid spændende om der skulle være andre der har været så heldige at fange store fisk, uden at vi har hørt om det. Men alle er velkommen.
Klubaftnerne er i fuld gang og det er dejligt at se den glæde medlemmerne har ved samværet. Derimod er det meget trangt med opbakningen til junioraktiviterne. Vi har rigtig mange nye tilbud til juniorerne, men kun 3-4 deltagere, hvilket betyder at aktivterne desværre er truet.
Som en naturlig følge af kommunalreformen, vedtog man på forbundets kongres at nedlægge foreningernes regionsarbejde. Vi har lige opløst region syd og fordelt kassebeholdningen til foreningerne. Nedlæggelsen af Sønderjyllands amt vil betyde en stor ændring af det offentliges arbejde med
vandløbene. For vores interesseområde vil vandløbsmyndighederne blive varetaget af hhv. Ny Aabenraa kommune og Ny Tønder kommune.
Vi kan desværre ikke forvente, at der i kommunerne er det store overblik over opgaverne, og hvor
der er behov for at lave en arbejdsindsats. Vi skal alle være med til at hjælpe de kommunale medarbejdere med at være informeret hvor der er behov. Vi skal samarbejde med dem, og sammen skabe
et positivt og frugtbart resultat, for vore vandløb og fiskebestand. Derfor beder jeg jer være opmærksomme, og give besked til undertegnede eller vor vandplejeformand om ting der bør påtales, så vil vi
gå videre til de respektive myndigheder.
Da det er Ny Tønder kommune der skal varetage Vidåens interesser, vil jeg anbefale jer at se på
Snæblens hjemmeside www.snaebel.dk, hvor der er megen interessant læsestof. Man kan bl.a. hente
alle projektbeskrivelser vedr. Bachmans vandmølle i Tønder, Rens Dambrug og St. Jyndevad mølle.
Jeg håber inderligt at myndighederne snart kommer i gang med disse projekter så vi får fri passage
til hele Vidå systemet, hvilket forhåbentlig kan resultere i et fantastisk havørred og laksefiskeri i
Sønderåen.
Det undrer mig at man overhovedet ikke kan læse noget om disse projekter, eller om snæblen overhovedet på Ny Tønder kommunes hjemmeside. Det bekymrer mig meget, især når amtet nedlægges
og at region Syddanmark kun skal varetage sundhed og sygdom.
Jeg kunne ønske at vi får en bedre registrering af vore medlemmer, så vi har telefonnumre, fødselsdag og e-mailadresser.
Det gør det nemmere at kontakte jer og det hjælper os med at udfylde de skemaer vi skal aflevere til
kommunen som grundlag for de tilskud vi kan få, ligesom vi måske kan spare mange penge ved at
maile bladet til jer der har e-mail, hvilket de fleste efterhånden har.
Husk at
Generalforsamling er fastsat til den 27. februar 2007 kl. 19.00 i klubhuset.
Lottospil lottospillet er fastsat til den tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:00 i Nygadehuset.
Ørreddag er af kalenderen fastsat til langfredag den 6. april 2007
Vi ses til ovenstående arrangementer.
Børge

Slutspurt i Gelsåen
Kanonsæson i Gelsåen, bare for at sige det til alle jer der ikke
nåede der ud.
Vores sæson i Gelsåen tog rigtig fart søndag 7. oktober, her fangede først Niels havørred på 52 cm.2 kg., hvorefter Dorthe lige
tog en der var lidt større 59 cm og 2,3 kg.
Tirsdag den 12. tog Niels ud alene, bare for lige at bringe balance i forhold til Dorthe, som sag så gjort 62 cm. og 2,6 kg.
Lørdag 21. havde vi klubtur, vi var 7 deltagere, kun Jens Chr.
Tønder, hvem ellers fangede havørred på 42 cm.
Søndag 29. igen var vi Dorthe, Niels og jeg på jagt efter havørred, Dorthe blev sat af ved Gram-Toftlund vejen, vi mandfolk tog
gåturen fra hundekennelen op til det øverste stryg på Gelsåtoft
stykket. Her oppe fik jeg en havørred på 59,5 cm. 2,36 kg.

Selvfølgelig har der også været nulture, men en nultur er jo bare en
tur hvor man samler erfaring og nyder naturen.
Jeg har haft 6 nulture på 2 uger, men har haft fisk på/efter på 3 af
disse ture.
Hvor var du, er du ikke meget for at gå der selv, så kontakt Niels
eller Flemming i oktober 2007, vi er der ude alligevel.
Om vi skal grille 2 pølser mere eller købe et stykke wienerbrød til,
det gør os kun mere glade, at vi evt. kunne dele oplevelsen ved en
fangst med andre medlemmer.

Hilsen
Flemming Jørgensen
Og så over til børsteorme på kysten!

SENIORSIDEN
AKTIVITETSPLAN
Mandag d. 8-01-2007

klubaften

kl. 19.00

Mandag d.15-01-2007

Fluebinding

kl. 19.00 Mugge

Lørdag d. 20-01-2007

Kysttur

kl. 11.00 Flemming

Mandag d.22-01-2007

Klubaften

kl. 19.00

Mandag d.29-01-2007

Fluebinding

kl. 19.00 Mugge

Lørdag d. 03-02-2007

Kysttur

kl. 11.00 Flemming

Mandag d.05-02-2007

Klubaften

kl. 19.00

Mandag d. 12-02-2007

Fluefiske-filmaften

kl. 19.00

Mandag d. 19-02- 2007

Klubaften

kl. 19.00

Lørdag d. 24-02-2007

Kysttur

kl. 11.00 Flemming

Mandag d. 26-02-2007

Fluebinding

kl. 19.00 Mugge

Tirsdag d. 27-02-2007

Generalforsamling

kl. 19.00

Mandag d. 05-03-2007

klubaften

kl. 19.00

Mandag d. 12-03-2007

Fluebinding

kl. 19.00 Mugge

Lørdag d. 17-03-2007

kysttur

kl. 11.00 Flemming

Mandag d. 19-03-2007

klubaften

kl. 19.00

Tirsdag d. 20-03-2007

lottospil

kl. 19.00

Mandag d. 26-03-2007

klubaften

kl. 19.00

Lørdag d. 31-03-2007

kysttur

kl. 11.00 Flemming

Fredag d. 06-04-2007

Ørreddag

Program følger senere

D. 08 til d. 12-04 2007

Sverigestur

kontakt Flemming

STORT SPORTSFISKERTRÆF

FORÅRSKUNKURRENCEN 2007
ALSISKE KYSTFISKERE
2, 3 OG 4. MARTS
Programmer vil blive lagt frem i klubhuset,
Eller kontakt Jens Chr.
Se også : www.alsiskekystfiskere.dk

Vi i bladudvalget vil fremover prøve at tilstræbe os på at sætte en deadline for næste blad i hvert nr., samt prøve at sætte
en uge på for næste udgivelse.
Deadline for indlæg til næste blad er d. 15 marts 2007
Udgivelse for næste blad bliver uge 14 , første uge i april
Med venlig hilsen bladudvalget Chr. Andresen og Jes Lassen

PROGRAMSIDE JUNIOR
AKTIVITETSPLAN
Torsdag d. 11-01-2007

Klubaften

Kl.18.30

Torsdag d. 01-02-2007

Klubaften

Kl.18.30

Torsdag d. 22-02-2007

Klubaften

Kl.18.30

Torsdag d. 15-03-2007

Klubaften

Kl.18.30

Lørdag

Kysttur

Kl.11.00

d. 31-03-2007

HUSK LANGFREDAG, VORES ØRREDDAG
I MÅ MEGET GERNE DELTAGE

HUSK : tilmelding senest 2 dage før til turene, her får i også at vide hvor vi skal mødes
Kystture er sammen med senior turene
RING TIL: Jens Chr. på 41515737 eller Børge på 74693425

Fra Klub & Turudvalg
Godt Nytår til alle, og tak for det gamle år.
Det har været et år, hvor der har været mange fantastiske oplevelser på vore klubture og klubaftner.
Hygge, sjov, små drillerier, og hvad der hører til, store og små fisk og mange erfaringer rigere.
Det er en fornøjelse at dele de mange oplevelser med andre, det gør bare det hele sjovere.
Som i kan se, er der også her i det nye år mange tilbud, det glæder vi os til, så bare mød op, der er plads til flere.

Klub & Turudvalg
Jens Chr.

LOTTOSPIL
Husk vores årlige lottospil, som alle har råd til at deltage i
Pladeprisen er kun 5.- så køb nu rigeligt med kort !
Der foretages også uddeling af pokaler til pokalfisk
Arrangementet afholdes i Nygade huset, Aabenraa

Tirsdag d. 20 marts 2007 kl. 19.00
Mød op til en hyggelig aften sammen med andre interessefæller
tag gerne familie, naboer og venner med.

Sæsonafslutning med go.
Nogle vil sikkert have set eller hørt denne succeshistorie før, for
det er svært, at bevare en sådan fangst for sig selv.
Niels mente at vi havde fortjent en laks i år, så han foreslog en tur
til Varde å torsdag 27. oktober. Vi var 3 der tog af sted tidlig morgen fra Agerskov, Niels, Frode og undertegnede, klar til kamp til
stregen.
Fiskeriet foregik opstrøms omfartsvejen, vi fiskede os langsomt opstrøms for at ende ca. 1 kilometer op ad åen, ved det grå pumpehus, hvor højvande forhindrede os i, at komme længere opstrøms. Vi
tog en pause på brinken med et par øl og colaer, mens vi lå og mød
det gode vejr, så vi 2 laks markere sig i overfladen, ikke at det ikke
blev forsøgt men bide ville de ikke.
Nede ved bilen blev frokosten nydt, det gav Niels en helvedes energi, han spurtede op ad åen med målrettede skridt mod standpladsen. Spurten gav resultat i 2. kast, fik han en tungt hug på en
mepps spinder. Først gik den tungt ved bunden, da den endelig viste sit store hoved i overfladen, følte han trangt til at skrige, men
det hjalp ikke, kunne ikke høre ham, da jeg var 500 meter længere
nede ad åen. Mobilen blev famlet frem, og det rigtige nummer fundet, så kan det ellers nok være jeg fik fart på, troede han havde en
god fisk på 4-5 kg, men men.
Ankommet til slagmarken, fik jeg hans nettet ud af bæltet, og
sprang i vandet. Første gang den kom op til nettet så jeg, at den ikke kunne gå i bare sådan, anden gang den kom til nettet, fik jeg den
til at ligge på langs på nettet, hvorefter den selv bukkede sammen
og kom ned i netposen.

Oppe på land, stod vi mange sekunder og undrede os over Niels´ held/dygtighed.
En lakonisk melding ville være Laks han 102 cm. 8,6 kg

Alle vi kendte telefonnumrene på blev ringet op eller fik en
SMS, der kom mange lykønskninger retur. Nu kunne Niels ikke
fiske mere, spurgte Frode om han ville køre hjem, da han
trængte til lidt væske, i form af Fernet Branca.
Vi var 2 der fortsatte fiskeriet til kl. 17, hvor vi kørte ind til
Knæk&Bræk og fik den indvejet.
Se det var en god optakt til sæsonafslutningen i Gelsåen.
Hilsen
Flemming Jørgensen

Havfiskeri fra Haderslev

Invitation
Sønderjysk Sportsfiskerforening vil gerne invitere til Sønderjysk mesterskab i havfiskeri.
Mesterskabet vil være for 4 mands hold og foregå Lørdag d. 9 Juni 2007 fra Åbenrå.
Mesterskabet vil blive afholdt efter D.S.F regler for regions og Danmarksmesterskab som artsfiskeri, dog med den undtagelse at kun spisefisk er gældende (ikke ulk, havkarusse, tangspræl, bergylt og lignende)og kun fisk der overholder det gældende mindstemål.
På grund af booking af skibe og præmier skal tilmelding være mig i hænde senest d. 15 Januar 2007. Prisen vil være 1600 kr. pr hold dvs. 400 kr. pr. person.
Hver forening må stille med 2 hold og der er præmier til de 3 bedste hold og de 3 bedste
individuelt samt største fisk (vægt).
Vi synes det kunne være spændende at få stablet et sådant arrangment på benene og håber
at andre foreninger også synes det, så tag og bak op om os, det ville vi også gøre for jer.
Tilmelding til Jørgen Nissen på tlf. 29920087 eller 74620091 eller fiskenissen@fisker.mail.dk
Med venlig hilsen
Jørgen Nissen
Sidste nyt fra Ribeå systemet (Gelså) af Lars Østergaard Jensen
En netop udsendt pressemeddelelse fortæller erhvervsfisker Gert Mikkelsen i Ribe, at han
har indgået en aftale med Skov- og Naturstyrelsen om opkøb af hans spærrende fiskeret i
Ribe Vesterå.
Gert Mikkelsen har indtil nu ejet et kongeligt privilegium fra 1751, der har sikret ham eneret på fiskeriet i Ribe Vesterå. Her har han haft ret til at bruge spærrende fiskeredskaber,
dog med visse begrænsninger. Danmarks Fiskeriundersøgelser tilkendegav i 2004, at fiskeri med spærrende garn ikke er foreneligt med bestræbelserne på at sikre de af myndighederne udpegede truede arter snæbel, stavsild og laks.
Efter knap fem års forhandlinger træder en ny aftale i kraft ved årsskiftet, hvorefter der ikke længere må fiskes efter havørred og laks med garn eller andre spærrende redskaber. DR
Syd kunne onsdag morgen oplyse, at salgsprisen for Mikkelsens eneret til garnfiskeri efter
laks og havørred er 800 000,- kroner. Der må dog stadig bedrives erhvervsfiskeri efter ål
med størst mulig hensyntagen til laks og snæbel.
Der er stadig tilladt at bedrive sportsfiskeri med stang. Ifølge pressemeddelelsen fortsætter
Konsortiet Ribe Vesterå, men planen er, at man igen vil udleje stangfiskeriet til en lokal
forening. På nuværende tidspunkt vides endnu ikke, hvem der vil leje retten til sportsfiskeriet, men en betingelse fra Gert Mikkelsen er, at de nuværende medlemmer af konsortiet
kan optages i den nye forening.
I næste udgave af Sportsfiskeren bringes en mere uddybende artikel om dette nye kapitel i
den ofte dramatiske historie om Ribe Vesterå
(Fra Sportsfiskerens hjemmeside)

Ordinær generalforsamling
Alle medlemmer af Aabenraa Sportsfiskerforening
indkaldes hermed til vor årlige generalforsamling

tirsdag d. 27 februar 2007 kl. 19.00
i klubhuset
Dagsorden :
1.

Valg af stemmetællere og dirigent

2.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.

Behandling af budgetter og fastsættelse af kontingent.

5.

Fastsættelse af vederlag til formand og kasserer samt
fastsættelse af pris på gæste og dagkort til Arnå

6.

Godkendelse af ordensbestemmelser, særfredninger
og eventuel eksklusion.

7.

Behandling af indkomne forslag

8.

Valg jfr. Vedtægterne §8.
Valg af 3- 4 bestyrelsesmedlemmer
På valg er : Børge, Johannes, Kim og Kenn
Valg af suppleant(er)
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9.

Eventuelt.

Foreningen er efter generalforsamlingen vært
Ved et lettere traktement

Formanden med en fin fladfisk fra Årø turen
Årø Weekend
.
I dag blev vi 10 personer der ville over på Årø, for at fiske efter fladfisk. Vi
mødtes ved færgen kl.8.00, og kørte ombord lidt efter. Over på øen kunne vi
konstatere, at højvandet også havde hærget på øen. Det var ikke muligt at køre
hen til fyret, hvis man altså ikke ville have vand ind i bilen. Så alle deltagere
parkerede på havnens P-plads, og så gik turen resten af vejen til fods.
Det var blevet aftalt at vi skulle mødes henne ved gården til frokost, så vi havde masser af tid til at fiske i. Men fiskene var åbenbart taget på udflugt samme
weekend, for der blev kun landet 13 fladfisk om lørdagen. Dog blev Hardy dagens helt, da han kunne lande en skrubbe på 42 cm. Vores forplejning og velvære havde Børge lagt stor vægt på, og det må man sandelig sige at have lykkedes

Bestyrelsen
Børge Pedersen (Formand)
Hærvejen 111
6230 Rødekro
tlf: 74693425 / 26553567
e-mail:
borge.pedersen@teknik.dk
Mogens Schmidt (Næstformand)
Hovslundvej 10, Hovslund
6230 Rødekro
tlf. 26562888
Johannes Mortensen (Kasserer)
Løkkegårdsvej 11K
6230 Rødekro
tlf. 74693570
e-mail:
johannes.mortensen@mail.dk
Jes Lassen (Sekretær)
Kromai 224, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
tlf. 74618720 / 22418720
e-mail: jes-salmo@stofanet.dk
Kenn Nielsen (Vandplejeformand)
Smedetoft 10, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
tlf. 74617725
Kim Jochimsen
Egeparken 25
6230 Rødekro
tlf. 74694422
Lars Poulsen
Flensborgvej 292
6200 Aabenraa
tlf. 23676993
Jens Chr. Tønder (supp.)
Rugkobbel 2. 1.H
6200 Aabenraa
tlf. 41515737
Christian Andresen (supp.) (webmaster)
Kløvermarken 46
6230 Rødekro
tlf. 74694657

Fiskeriopsynsmænd
Kim Jochimsen
Mogens Schmidt
Henning Jensen
Lars Poulsen

tlf. 74694422
tlf. 26562888
tlf. 74673954
tlf. 23676993

Vandplejeudvalget:
Kenn Nielsen (formand)
Mogens Schmidt
Jes Lassen
Lars Poulsen
Johannes Mortensen
Børge Pedersen
Ørreddagsudvalg
Børge Pedersen
Klub & turudvalg
Mogens Schmidt
Lars Poulsen
Flemming Jørgensen
Jens Chr. Tønder

tlf. 2424 8750

Juniorudvalg:
Børge Pedersen
Jens Chr. Tønder
Bladudvalg:
Jes Lassen
Christian Andresen
Lodsejerudvalg
Kim Jochimsen
Johannes Mortensen
Sønderåsammenslutningen
Formand Finn Tønder, Sønderborg tlf. 51573721
Vore tilforordnede:
Henning Jensen
tlf. 74673954
Børge Pedersen
Jacob Viereck (revisor)
Gelsåsammenslutningen
Formand Peter Petersen, Gram

tlf. 21734836

Webmaster
Chr. Andresen
tlf: 74694657
e-mail: chr.andresen@mail.dk
Se foreningens hjemmeside:
www.aabenraa-sportsfiskerforening.dk

