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2014 
 

 

1. Styrets sammensetning 
 

Leder: Glenn Morthen Lund Johansen             

Nestleder: Kristoffer Jakobsen 

Kasserer: Mathias Gjerstad 

Sekretær: Erik Torp 

Styremedl kurs/oppl: Thoralf Thorstensen 

Styremedlem tur: Morten Jahn 

Styremedlem Web: Erik-Aleksander Larsen      

Varamedlem: Finn Christian Ryggetangen      

Valgkomite: Finn Christan Ryggetangen og Bjørn Håvelsen 
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Formann Glenn Morthen Lund Johannsen 

2. Styrets Arbeid 

Styremøter 

Det har i 2014 vært gjennomført tre styremøter i Invicta. Referatene fra begge styremøter er vedlagt 

årsberetningen som vedlegg 1 og 2. Styremøtene har i kort omhandlet aktiviteten klubben har bedrevet 

inneværende år. 

Spesielle Oppgaver 

I forbindelse med sportsfiskets år har styremedlemmer fra Invicta også i stor grad vært involvert i 

aktiviteter i regi av moderforeningen Drammens Sportsfiskere. Av aktivitet kan nevnes deltagelse med 

fluebindere på Villmarksmessen Telenor arena 28. februar til 2. mars, funksjonærer til familiedag på 

Damtjern og Landfalltjern, samt Elvefestivalen og “Kom deg ut” dag på Blektjern i regi av DOT. 

Aktivitet 

Gjennom hele 2014 har det vært gjennomført kurs og turer i regi av Invicta. Fluebinderkurs ble 

gjennomført som normalt i januar og februar. Invicta har også arrangert foredrag med Tore Qvenild, 

Gunnar Westrin, Morten Kraabøl spredt utover vinter og vårhalvåret.  Hver torsdag har det vært åpent 

hus på Sølfast, med noe varierende deltagelse. I første halvår av 2014 hadde vi også åpent på tirsdager 
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mtp bindekvelder, men dette viste seg å være for mye og fremmøte var ikke spesielt bra. For 

høsthalvåret har denne aktiviteten vært kuttet. 

 Skjærtorsdag ble det arrangert tradisjonen tro sjøørrettur i Sandebukta. Siste helg i april ble det 

arrangert kurs i kasting med fluestang. I anledning Sportsfiskets år var kurset gratis og god reklame på 

blant annet NRK medførte at vi hadde tett opp mot 50 deltagere på kurset. 

 Invicta arrangerte også medlemsfest i anledning av gruppens 25-års jubileum på Stallen Restaurant i 

Drammen den 8. mars, med meget god deltagelse fra klubbens medlemmer og bedre halvdeler. 

På turfronten har det, foruten tradisjonell sjøørrettur, blitt arrangert tur til Hökensås for regnbuefiske og 

Harrtur til Telneset.  

Hökensås ble gjennomført siste helg i mai og Telneset-turen gikk fra 20-24 september. Det var bra 

deltagelse i Hökensås, men bare åtte mann valgte å ta turen til Tynset. 

 

Runar Holm kjører Harr på Telneset 
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Invicta hadde planlagt kurs i praktisk fluefiske i august, men dette ble avlyst med bakgrunn i kun to 

påmeldte elever. Nytt kurs er planlagt gjennomført første halvår 2015. 

Invicta har også gjennomført flere dagsturer etter sjøørret med god deltagelse. Disse turene er som regel 

kommet i stand etter avtale på torsdagsmøtene eller via gruppens Facebook side. Høstens første 

fluebinderkveld ble gjennomført 2. oktober. Selv om det bare var tre mann som bandt fluer, var det godt 

fremmøte. “Reklame” på klubbens hjemmeside medførte også at nye folk møtte opp for å se hva 

fluegruppen driver med. Klubben vil fortsette å promotere seg på digitale medier da dette synes å gi 

effekt i det å nå frem til nye medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invictas Kursansvarlige, Thoralf Torsteinsen binder fluer på Sølfast 
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Lunch på sjøørrettur. 

På konkurransefronten har Invicta deltatt med lag i årets NM i fluefiske.  

Årets NM lag bestod av Espen Sevlie Smith, Finn Christian Ryggetangen og Kristoffer Jacobsen.  Samlet 

endte Invicta på fjerdeplass, med en bestenotering individuelt for Finn Christian Ryggetangen med plass-

siffer 5. 

Stein Eians minnecup ble for første gang arrangert i år. Invicta stilte med Pål Andersen, Thor Àndre 

Wang, Thoralf Thorstensen og Eirik Nielsen. 

Invicta hadde deltagere på EM i Østersund, der Thoralf Thorstensen hadde Invictas beste plassering og 

plassiffer 47.   

Under VM i fluefiske i Frymburk, Tsjekkia var Eirik Nielsen og Joaquin Santana beste Invicta medlemmer 

med plassiffer 110 og 115. 
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktiviteten har ligget på det nivået som i utgangspunktet var planlagt. I forbindelse med sportsfiskets år i 

2014 har flere medlemmer vært involvert i “ikke-fluerelaterte aktiviteter”, i regi av Drammens 

Sportsfiskere. Dette er aktiviteter som har gavnet DS som helhet og har dermed vært nyttig totalt sett. 

Aktiviteten på høsthalvåret har bedret seg rent fluefiskemessig med Tynsettur og bindekvelder. Det har 

vært enighet i styret om at Invicta må ivaretas og at dette gjøres gjennom felles arbeid. 

 

Årets kastekurs slo alle rekorder. Med rundt 50 deltakere, må dette være det best besøkte kastekurset 

i regionen. Med reklame på radioen fikk vi spredd informasjon om kurset til hele Drammen og omegn. 
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Økonomi 

Økonomien i fluegruppa Invicta har vært god i inneværende år. 

Vedlagt årsberetningen er balanse og resultatregnskap. Jubileumsåret har ført med seg en rekke 

kostnader, men innenfor budsjett. 

3. Medlemstall 
Fluegruppen Invicta har pr 31.12.2014: 81 betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 11 

medlemmer siden 2013.  

Valg 
 

Leder: Glenn Morthen Lund Johansen  Ikke på Valg  - 

Nestleder: Kristoffer Jakobsen   På valg   Gjenvalg 

Kasserer: Mathias Gjerstad   På valg   Ny 

Sekretær: Erik Torp    Ikke på valg  - 

Styremedl kurs/oppl: Thoralf Thorstensen På valg   Gjenvalg 

Styremedlem tur: Morten Jahn   På valg   Ny 

Styremedlem Web: Erik-Aleksander Larsen      På valg   Gjenvalg 

Varamedlem: Finn Christian Ryggetangen      på valg   Ny 

Valgkomite: Finn Christan Ryggetangen og Bjørn Håvelsen  -  
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1. Økonomi (Resultatregnskap med balanse) 

Regnskap 

Se vedlegg. 

Revisors beretning 

Se vedlegg. 

 

 


