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Forsidebilde: Lloyd Nilsen med piggskate 
fisket under havfiskernes tur til Averøy 
25. til 29. mars i år. 
Foto: Per Tallaksrud 

Årets årsmøte var meget rolig og udramatisk. Det var ingen store diskusjoner om 

noen saker. Det er en feil i hovedregnskapet, hvor det ved omlegging til ny regn-

skapsform i 2012, ble gjort noen feil i innlegging av grupperegnskapene som en har 

dratt med seg i både 2013 og 2014. Dette gjør seg utslag i balanse og resultat regn-

skap i hovedregnskapet. Dette ble tatt opp og kasserer skal ordne nytt hovedregn-

skap som vil bli presentert i Sportsfisker’ n nr.3. 

Vi sliter fortsatt med å besette alle postene i vår organisasjon, noe som kanskje 

tyder på at vi bør se på organiseringen og kanskje redusere antall tillitsvalgte? Styret 

fikk ingen kandidater til nestledervervet, og vi mangler også 2 varamenn til styret. 

Videre er det også bekymringsfylt at vi ikke fant ny leder til Fiskestell. For øvrig ble 

årsmøte ble meget kyndig og myndig ledet av Thorgeir Gustavsen, en stor takk til 

ham for dyktig gjennomføring av årsmøte. 

Fylkeslagets årsmøte på Flå 15.3 var også meget rolig, med ingen kontroverser i 

det hele. Selv ikke valget av delegater til årets landsmøte i Haugesund var vanskelig, 

selv om noen takket nei. 

Fiskestell hadde også et forsinket årsmøte, men dette gikk også meget bra. Nytt 

arbeidene styre ble valgt, selv om det mangler leder. Se for øvrig referat fra møte. 

Sportsfisker året nærmer seg slutten, og DS skal arrangere sitt siste arrangement 

i sportsfisker året, kastekurset 25. – 26. 4. Her har styret vært i kontakt med forbun-

det for å få med seg dette på en siste innsats for å kunne søke å finne nye løsninger 

for å øke medlemstilgangen. 

Gruppene er i full gang med nye aktiviteter Invictas bindekurs avsluttes og kaste-

kurset står for døren. Har du meldt deg på? Kurset skal gjennomføre 25. – 26. april? 

Det er fortsatt mulig å få plass, men da må du nok være rask frempå. 

Havfiske dro til Averøy med avreise fra Drammen 25.3 en måned tidligere enn 

fjorårets tur i håp om å treffe stortorsken. Her ble det fulltegnet og vel så det, nesten 

før vi hadde fått planlagt turen. Det ble denne gangen satt stopp ved 8 deltagere, da 

vi hadde litt problemer med å skaffe båter. Svein Halås stiller som tidligere år hus til 

rådighet for havfiskegjengen, en stor takk til Svein for hans gjestmildhet. Da får vi 

vente spendt på rapport og se hvem drar den største denne gangen? 

Casting gruppa er igjen på pletten. Først konkurranse hvor DS stilte var i Tallin 

28.3, hvor det blir arrangert 5 kamp (øvelsene 1-5), samt 4 øvelser i fluefiske. Etter 

noe år uten vil Casting gruppa igjen arrangere merkeprøver. Still opp 18. juni og test 

dine ferdigheter med fiskestanga. Neste konkurranse er Vestfossen Casting games, 

hvor DS Casting skal arrangere full internasjonal casting konkurranse over 2 dager, 

27. -28. juni. (Alle 9 øvelsene) Etter hva som er fortalt vil det kanskje komme kastere 

fra hele Europa. Dette viser at DS sine kastere er internasjonalt kjent og at flere inter-

nasjonale kastere ønsker å konkurrere mot de beste. Stor honnør til våre kastere. 

Et stort hjertesukk til slutt må vi komme med. Vi som arbeider med Sportsfisker’ n 

er helt avhengige av våre annonsører om vi skal klare å utgi Sportsfisker’ n, så vi ber 

våre medlemmer om at også dere støtter opp om disse. Vi ønsker også at DU kom-

mer med dine historier – bilder etc. som vil gjøre bladet enda bedre. 

Skitt fiske 

Innhold 
Formannens hjørne side 4 

Familiedag på Garsjø side 5 

Protokoll fra årsmøte - tillitsvalgte etter årsmøtet side 6-8 

Test kasteferdigheten - ferdighetsmerket side 10-11 

Med havfiskere til Averøy side 14-17 

Fakta om Nykjua vannene side 18-20 

Høringsuttalelse til Drammen kommune side 22-23 

Vi gratulerer - terminlister side 26 
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Arrangør: Lier kommune (Kristoffer 

Øverland) og Drammens Sportsfiskere 

(Hans Petter Nyhuus) 

 

Det blei en fin dag på Garsjø i går, 

med hele 18 familier (53 stykker) som 

deltok i konkurransen.  I eliteklasser del-

tok 9 stykker, så totalt var 62 fiskere på 

isen.  

Ca 15-16 kg med abbor blei dratt opp, 

noen få ørreter blei også tatt.   Personalet 

på Eiksetra hadde fyrte opp i bålpannen 

ute og inne i lavvoen når vi kom på mor-

genen.  

Startskuddet for fiskekonkurransen 

gikk kl. 1100, med fiske frem til klokken 

1400.  Overskyet, litt vind og lett snø gjor-

de det litt surt ute på isen, men de aller 

fleste holdt ut alle 3 timer.  Fint med godt 

og varmt tøy da!  Ca. 40 cm med is. 

Ved innkomst var lapskausgryte på 

plass, noe som var populært for kalde 

isfiskere.  Saft til barna og varm kaffe til 

voksne var også på plass.  Vi hadde et 

ungt par som hadde tatt turen helt fra 

Oslo for å delta, de hadde sett og lest om 

arrangementet på nettet! 

I familieklassen gikk seieren til famili-

en Ringstad (Thomas, Adrian, Leander, 

Mikael og Camilla) med hele 2 430 gram 

fisk.  Nummer to blei Familien Mogen 

(Andreas, Kristian og Bjørn) med 

1 830gram fisk.  På tredje plass fulgte 

familien Sørum (Joakim, Tone Irene, 

Sven Arne) med 620 gram abbor.  Alle 

disse vant et isbor, premie satt opp av 

Lier kommune.  I tillegg var det satt opp 

premie fra Toyota Drammen til beste fa-

milie – gratis lån av en Toyota RAV en 

weekend. 

I barneklassen var det Kristian Mogen 

som stakk av med seieren, han fikk akku-

rat 1 kg fisk.  Andre plassen gikk til Adrian 

Ringstad med 430 gram, mens nummer 3 

blei Andreas Mogen med 430 gram.   Alle 

disse blei premiert med et isfiskesett satt 

opp av Lier kommune.  Totalt var det 27 

barn som fisket og alle fikk medalje og 

premie. 

 

Eliteklasser: (følgende ble premiert) 

 

Damer: 

1. Solveig Ringstad 2000 gram 

 

Veteran herrer: 

1. Odd Ringstad 2480 gram 

2. Lloyd A. Nilsen 1570 gram 

 

Herrer: 

1. Frode Engen 3200 gram 

2. Hans Petter Nyhuus 1750 gram 

 

Hans-Petter Nyhuus 

Familiedag med isfiskekonkurranse  ved Eiksetra/Garsjø i Lier 

Hei alle sportsfiskevenner. 

«La oss takke han som skapt både 

solen og oss, han som alltid bevarer oss, 

som gir oss blomster og regn, mat og 

drikke, tilfredshet, ro og ledige stunder, 

slik at vi også kan gå ut og fiske.»   

Fra «den fullendte sportsfisker av Izaak 

Walton 

Nei kjære venner, jeg har ikke blitt 

religiøs, men jeg har kanskje som mange 

av dere også ett litt religiøs forhold til det 

å fiske.  Og nå som våren er i anmarsj, ja 

da kjenner jeg fiskefeberen stiger.  Etter 

en lang og mørk vinter, er ingen ting mer 

gledelig enn å kjenne vårsolen varme, 

finne tilbake til mitt hemmelige fiskevann 

og legge snøret ut etter det første vak.  

Fiske er vår religion og det nærmeste du 

kommer en bibel for oss fiskere er kan-

skje Izaak Walton’s «den fullendte sports-

fisker». 

Den 12. mars blei det 80 årsmøtet i 

Drammens Sportsfiskeres avholdt på 

klubbhuset på Sølfast. Rundt 30 medlem-

mer blei stødig loset gjennom årsmøtet 

av dirigenten Thorgeir Gustavsen.  Fyldi-

ge årsrapporter fra alle grupper vitner om 

at det jobbes bra, få eller ingen kommen-

tarer til disse.  Hovedregnskapet skapte 

litt hodebry da det viser seg at gruppens 

omløpsmidler i hovedregnskapet ikke 

stemmer overens med hva som er ført i 

den enkelte gruppes regnskap.  En feil 

som har fulgt oss siden 2012 og som nå 

vil bli rettet opp.  Revidert Hovedregnskap 

kommer i neste nummer av Sportsfis-

ker`n.   Det vises til protokollen fra årsmø-

tet for flere detaljer. 

Ellers så viser årsmøtet nok en gang 

at vi sliter med å fylle opp med tillitsvalgte 

i de forskjellige komiteer og grupper.  Vi 

trenger flere folk, slik at vi klarer å opp-

rettholde våre tilbud og fremstå som en 

av Norges mest aktive sportsfiskerklub-

ber.  Vi trenger faktisk akkurat deg!   

Pr. i dag mangler vi bl.a nestleder i Ds, 

samt to varamedlemmer til styret.  Fiske-

stellkomiteen mangler leder, men her har 

fiskestell akkurat konstituert sitt nye styre 

slik at de fleste oppgaver blir ivaretatt.  

Lederjobben i Fiskestell skal nå være 

langt mindre krevende enn før, grunnet 

større ansvarsdeling.   Vi har ingen med-

lemmer igjen i Sportskomiteen, her var 

alle på valg og vi har ikke lyktes å få noen 

nye krefter inn her.  Vi står i fare for å 

måtte legge ned komiteen hvis vi klarer å 

finne en løsning.  Jeg takker Odd og Sol-

veig Ringstad, samt Frank Pedersen for 

en flott jobb i sportskomiteen gjennom 

flere år, verbale blomster til dere.   

Også mangler vi nært sagt som vanlig 

flere i Huskomiteen.  Vi trenger sårt flere 

som kan være med å opprettholde tilbu-

det som Huskomiteen har på våre klubb-

kvelder og sammenkomster.  Vi må se på 

alternative løsninger hvis dette ikke løser 

seg, vi klarer ikke å opprettholde tilbudet 

med dagens bemanning. 

Mars måned er årsmøtetid, ikke bare 

hos DS, men både i Njff Buskerud og i 

DOFA.  

Årsmøtet til DOFA blei avholdt 25. mars 

på klubbhuset til Krokstadelva jeger- og 

fisk.  Undertegnende stilte for DS.   Det 

blei et raskt og greit årsmøte, få kommen-

tarer og lite innspill fra deltakere på års-

møtet.  Eneste punkt i årsmeldingen som 

omhandlet fiskestell og fiskekultivering 

var DOFA’s bekymring for utviklingen av 

Ph nivået i marka.  Her blei det oppfordret 

til at foreningene står sammen og søker 

om midler til kalking, og da gjerne med 

Dofa i en koordinerende rolle.     Årsbe-

retningen og regnskapene til DOFA Styret 

viser som de siste år, at virksomheten er 

konsentrert full og helt rundt settefiskan-

legget. 

Søndag 15. mars blei årsmøtet til 

Buskerud Jeger- og fisk holdt.  Tor Andre-

assen og undertegnende var DS sine 

representanter, samt Øivind Juul Nielsen 

som styremedlem i Buskerud NJFF.  Øi-

vind fortsetter i styret i 2015, i tillegg har 

vi Kristoffer Jakobsen i valgkomiteen. 

  I NJFF sitt arbeidsprogram og årsplan 

for 2015 er det særlig ett målområde som 

er viktig for oss sportsfiskere: Sikre bære-

kraftige bestander av anadrome laksefis-

ker.  Dette arbeidet blir enda viktigere når 

vi nettopp har fått myndighetens og fiske-

riministerens planer for storstilt økning i 

oppdrettsnæringen.  Det er særs viktig at 

Njff fremstår som en sterk og troverdig 

aktør i forhold de store problemer opp-

drettsnæringen fører med seg for våre 

vannsystemer i fjord og elver.  Oppdretts-

næringen er i dag en av de største trusler 

for våre laksestammer, i tillegg er de en 

stor miljøtrussel i de vannsystemer de er 

etablert.   Rømninger, lus, avfall rundt 

anleggene, rømt fisk som fortrenger vill-

fisk, sykdom fra anleggene - farene og 

utfordringene er mange, og i sum utgjør 

de en alvorlig trussel mot det fritidsfiske 

som foregår i fjorder, elver og vann i kyst-

nære områder, områder som er viktig for 

befolkningens mulighet til å utøve frilufts-

aktiviteten fiske.   Oppdrettsnæringen er i 

dag en alvorlig miljøtrussel, og de har 

gjennom flere år blitt beskyttet av myndig-

hetene. 

Og det er nettopp i denne viktige sa-

ken at jeg setter spørsmålstegn ved NJFF 

sin troverdighet.  Er vi en organisasjon av 

forkjempere for bevaring av arter, miljø og 

økologiske vannsystemer?  Kjemper ikke 

nettopp samme organisasjon for å kvitte 

seg med en art som ulven!  Har ikke net-

topp samme organisasjon kjempet med 

nebb og klør for å kunne spre forurensen-

de bly i naturen!  Hvorfor skal myndighe-

tene høre på oss i denne saken, de vil jo 

bare hevde at vi er en lite miljøbevisst 

organisasjon som kun er ute etter å ivare-

ta særinteresser.  Og nettopp NJFF sin 

lite beviste miljøprofil, viser seg å være 

ett av de argumentene vi blir møtt med 

når folk takker nei til medlemskap i DS. 

 Styret i Fiskestell har hatt møte med 

Statskog i mars hvor budsjett og arbeids-

planer for 2015 var tema.  Budsjett for 

2015 blei økt med 10% , noe som viser at 

Statskog verdsetter det arbeidet som DS 

gjør i Finnemarka høyt. Vi fikk også til en 

avtale om et arrangement i regi av DS 

inne i nordområdene, her blir det en mar-

kering av 80 års jubileum med fiskekon-

kurranse, fisketur og grilling for medlem-

mer.  Vi har fått ordnet det slik at DS 

medlemmer kan kjøre helt inn denne hel-

gen.  Nærmere og mer detaljert informa-

sjon kommer seinere, men tidspunktet blir 

helgen 14-15 juni. 

Nå som vinteren slipper taket, så sti-

ger også aktivitetsnivået i gruppene.  

Havfiskegruppen har akkurat kommet 

hjem etter en langweekend til Averøy, 

rapporter tyder på at gjengen har hatt en 

kjempefin tur med masse fin fisk.  Klubb-

mesterskap i isfiske gikk den 15.mars på 

Løvnesvannet i Sigdal, her var det Svein 

Inge Stangnes som stakk av med seieren 

i veteranklassen med 4660 gram, dette 

holdt også til å bli klubbmester.  Solveig 

Ringstad vant dameklassen, vi gratulerer 

begge.   

Fluegruppa hadde besøk av Eivind Be-

rulfsen tidlig i mars, tema var sjø-

ørretfiske.  Snart er det også kastekurs 

flue på øya, som vanlig blir dette den 

siste helgen i april.  Dette arrangementet 

blir også det siste i regi sportsfiskeåret 

2014/15, så vi håper at det kommer ekst-

ra mange ned på Sølfastøya denne hel-

gen.  Her blir det fluekasting og trening 

hele helgen, vi holder åpent på huset og 

serverer kaffe, vafler og pølser.  Som 

vanlig blir det også mye prat om turer og 

utstyr disse dagene.   

Jeg vil også helt til slutt nevne at det er 

masse ledig på Søltjørna til sommeren, 

nye avtale med grunneiere er nå tegnet 

for 2015/16.  Se vår webside for booking. 

Ønsker alle en riktig fin og fiskerik vår. 
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Campinggården as er Norges eldste Caravanbutikk. Hos oss finner du bobiler og campingvogner fra 
Hobby og Fendt samt bobiler fra Morelo og Rapido. Vi har også et stort utvalg i brukte, verkstedkontrol-
lerte vogner med garanti. I vår utstyrsbutikk finner du ”alt” du måtte ønske av tilbehør. 

Vi ønsker alle velkommen til vårt flotte anlegg i Lier utenfor Drammen. Du finner oss langs E-18 retning 
Oslo 

 

 

1. Åpning 

 Årsmøtet begynner med et minutts stillhet 

 Dagsorden godkjent  

 

2. Valg av dirigent 

 Torgeir Gustavsen 

 

3. Valg av Referent 

 Lars Erik Moen og Kristoffer Jakobsen 

 

4, Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

 Egil Alfsen og Knut Kaalstad 

 

5. Valg av tellekorps på tre medlemmer 

 Espen Smith 

 Per Øyvind Ask 

 Rolf Nyborg 

 

6. Årsberetninger 

 Fiskestell: Godkjent. Ingen bemerkninger. Årsmøte applau-

derer komiteens innsats 

 Sportsfisker’n: Godkjent. Ingen bemerkninger 

 Vannmiljø: Godkjent. Ingen bemerkninger. Formann takker 

utvalget for utmerket arbeid 

 Casting: Godkjent. Det oppfordres til deltagelse. Arragem-

nentene er åpne for alle. Castingruppa kan vise til gode re-

sultater internasjonalt. 

 Fluegruppa: Godkjent. Ingen Bemerkninger 

 Havfiske: Godkjent. Ingen bemerkninger 

 Huskomiteen: Godkjent. Ingen bemerkninger: Takk til Rolf, 

Berit, Tor og  Egil for innsatsen på kastekurset til Invicta 

 Sport: Godkjent. Ingen Bemerkninger 

 Representantskapet: Godkjent. Ingen Bemerkninger  

 Søltjørna: Godkjent. Ingen bemerkninger. Formannen opp-

fordrer til økt bruk av hytta. Kommentar angående 

 Vrangen: Ingen beretning innlevert styret. 

 Styret: Godkjent. Bemerkninger: Veterantreff- dersom vetera-

ner føler seg forbigått mtp  hedersbevisninger og oppmerk-

somheter. Veteraner oppfordres til å henvende seg til Repre-

sentantskapet om så skulle være tilfelle. Det mangler en takk 

til Lier kommune i siste avsnitt. Årsberetning rettes. 

  

7. Regnskaper og budsjett 

Regnskap: 

 Fiskestell: Godkjent. Prosjekter som ikke er avsluttet påvirker 

resultatet. Revisjonserlæring opplest. 

 Fluegruppa: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Manglene 

bilag må rettes. Kommentar angående underskudd. Regn-

skapet viser underskudd pga jubileumsåret 

 Castinggruppa: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Ingen 

kommentarer 

 Vannmiljø: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Kommentar 

angående manglene bilag post 7200( Biologisk rapport angå-

ende Damtjern er oversendt, men ikke bilagsført ). Vannmiljø 

bruker av prosjektmidler, noe som vil føre til underskudd i 

flere år fremover. Kassabeholdning post 1900 bemerkes som 

høy. Høy kassbeholding pga endret avsluttning av regn-

skapsåret 

 Havfiske: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Ingen kom-

mentarer. 

 Søltjørn: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Ingen kom-

mentarer 

 Vrangen : Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Ingen kom-

mentarer 

 Hus: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Ingen kommenta-

rer 

 Sport: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Ingen kommen-

tarer 

 Sportsfisker’n: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. Ingen 

kommentarer 

 Hovedregnskapet: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

Kommentarer:  Knut Kaalstad redegjør for mangler ved ho-

vedregnskapet. Det vises til at problemene med regnskapet 

har opphav fra den gangen vi gikk over til å føre driftsresultat 

til gruppene i hovedregnskapet. (dette for å få en riktig 

momskompensasjon) Inngående saldoer på gruppene er feil. 

Forslag om at  inngående saldoer rettes. Castingregnskapet 

skal ikke tas med i momsrefusjonsregnskapet. (Casting får 

refusjon fra idrettsforbundet) Revidert regnskap legges frem i 

juni nummeret av sportsfisker’n. 

 

Budsjett: 

 Godkjent. 

 Kommentarer: Lave kostnader til telefon bemerkes, dette 

forklares ved at dette er ført på post data\IKT 

 Fiskekort: Det orienteres om planer om kjøp av fiskekort på 

blå sone som medlemstilbud. 

 

8. Forslag anført i innkallelsen 

 Ingen forslag 

 

9. Valg ifølge lovene, samt valg av komitèmedlemmer, ut-

valgsmedlemmer m.fl. 

 Vedlegg: Valgkomiteens instilling, med valgte tillitsvalgte. 

 Brev fra Borgar Pedersen til årsmøtet. Protokollføres. 

 Avstemming om brevet skal oversendes styret: Ja 

 Kommentar: Det legges ned mye dugnadsinnsats i andre 

grupper og verv. 

 Odd Ringstad står i vervet frem til høstfisket. Ny person inn 

fra i høst. 

  

10. Valg av revisor/varamedlem 

 Ihht valgkomiteens instilling 

 

11. Valg av valgkomitè på tre medlemmer 

 Ihht valgkomiteens instilling 

 

12. Utdeling av hedesbevisninger og premier. 

 Plakett  utdeles av Odd Ringstad 

 Roll Hansen Cup: vinner 2014: Odd Ringstad 

 Ole Kristian Borge vinner klokka. 

 Formann deler ut Sølvflua til: 

 Lars Erik Moen. For omfattende sekretærarbeid og organi-

sering av fiskestellvirksomheten 

 Roger Aune. For Stor innstas med tynnefiske av abbor i 

Garsjø 

 Hans Olav Sørumengen. For stor innsats med med tynne-

fiske av abbor i Løken og Vrangen 

 Jan Erik Nilsen. For stor innsats over mange år med tynne-

fiske i Lelangen og Svarttjern 

 Øyvind Bjerknes. For stor innstats over mange år med tyn-

nefiske etter abbor i Lelangen 

 Øyvind Stenberg Jonassen. For mange års kultivering 

Elgskotttjern og Langvann med tynnefiske av ørekyte og 

tynnefiske og overføring av ørret 

 Tormod Knudsen. Tynnefiske etter abbor i Sandungen 

 Jan Erik Knudsen. Fiskestellarbeid i marka  

 Finn Ivar Møller. For stor innsats over mane år med tynne-

fiske av abbor i Vrangla 

 Jan Hovland. Fiskestellarbeid i marka 

 Erik Torp. For informasjonsarbeidet i foreningen 

 Kristoffer Jacobsen. For arbeid i Invicta 

 Christine Josphsen. For sine gode prestasjoner innen cas-

tingssporten 

 Øyvind Solberg. For Fiskestellarbeid i marka 

 

Egil Willy Alfsen Knut Erik Kaalstad 

Protokoll fra årsmøtet i Drammens Sportsfiskere 
torsdag 12.03.2015 
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Hovedstyret: 
 Hans Petter Nyhus, leder 2014-2015 
 Ikke valgt, nestleder 2014 
 Tor Andreassen, sekretær 2015-2016   
 Kristoffer Jacobsen, kasserer 2014-2015  
 Truls Hafslund, styremedlem 2015-2016  
 Gunnar Olsen Skar, styremedlem 2015  
 Erik Torp, styremedlem 2015-2016  
 Ikke valgt, varamedlem 2015  
 Ikke valgt, varamedlem 2015-2016  
 
Representantskapet: 
 Knut E. Kaalstad, æresmedlem 
 Bjørn W. Nebell, æresmedlem 
 Sverre Langeng, æresmedlem 
 Roar Tollefsen, æresmedlem 
 Knut Kristoffersen, æresmedlem 
 Rolf Nyborg, æresmedlem 
 Roar Hansen, æresmedlem 
 Paul Johansen, æresmedlem 
 Øyvind Ramberg 2015-2019  
 Egil Willy Alfsen 2015-2019  
 Øivind Juul Nilsen 2014-2018 
 Gunnar Olsen Skar 2014-2018 
 Kåre Nordgård 2013-2017  
 Per Øivind Ask 2013-2017  
 Per Otto Nøvik 2012-2016  
 Bjørn Håvelsen 2012-2016  
 Jostein Toresen 2011-2015  
 Tor Andreassen 2011-2015  
    
Fiskestellkomitèen: 
 Ikke valgt, oppmann 2015  
 Lars Erik Moen, sekretær 2013-2014  
 
Sportsfisker’n: 
 Tor Andreassen, redaktør 2015-2016  
 Øyvind Ramberg, sekretær 2015-2016  
 Knut E. Kaalstad, kasserer 2014-2015  
 Øyvind Ramberg, annonser 2015-2016  
 Knut E. Kaalstad, layout 2015-2016 
 Knut E. Kaalstad, trykker 2014-2015  
 Paul Johansen, assistent 2015-2016  
 
Sportskomitèen: 
 Odd ringstad (Til høsten) 2015  
 Ikke valgt 2015-16  
 Ikke valgt 2015  
  
Søltjørnkomitèen: 
 Hans Petter Nyhus, leder 2015-2016  
 Sten Skare 2014-2015  
 Lloyd Arne Nilsen 2015-2016  
 Sverre Langeng 2015-2016  
 

Vrangenkomitèen: 
 Bjørn Thidemann Bjerknes 2014-2015  
 Rolf Helge Johansen 2014-2015  
 Lasse Sandnes 2014-2015  
 
Huskomitèen: 
 Berit Langeng, leder 2015-2016  
 Lillian Nyborg, kasserer 2014-2015  
 Ikke valgt 2014-2015  
 Øivind Juul Nilsen 2014-2015  
 Ikke valgt 2013-2014  
 Rolf Nyborg 2014-2015  
 Per M. Fossum 2014-2015  
 Ikke valgt 2013-2014  
 Ikke valgt, vedlikehold 2013-2014  
 Ikke valgt, vedlikehold 2014-2015  
 
Vannmiljøutvalget:  
 Petter Øijord 2014-2015  
 Borgar Pedersen 2014-2015  
 Hans Støvern 2015-2016  
 Øivind Juul Nilsen 2014-2015  
 
Repr. til DOFA's årsmøte: 
 Hans Petter Nyhuus 2015 
 Truls Hafslund 2015 
 Ikke valgt, varamedlem  3015 
   
Repr. til NJFF- Buskerud's årsmøte: 
 Valgt styre (3-4 repr.) 2015  
   
Revisorer: 
 Morten Berge 2014-2015    
 Rolf Nyborg 2015-2016  
 Knut Kristoffersen, vararepr. 2015-2016  
 
Valgkomitè: 
 Lars Dahl 2015  
 En fra Fiskestell 2015  
 En fra Havfiske 2015  
 
 
 
 
 
Diverse utvalg oppnevnt av styret. 
Lovutvalg: 
 Knut Kaalstad, leder fra   1993  
 Roar Tollefsen fra   1995  
 Per Øivind Ask fra   2005  
  
Informasjonsansvarlig: 
 Erik Aleksander Larsen fra   2013  

Tillitsvalgte i Drammens Sportsfiskere etter årsmøtet 12. mars 
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Castinggruppa arrangerer merkeprøver i fiskeøvelser på 

Sølfastøya. 

 

Haspel fiskeøvelse  

Flue fiskeøvelse  

 

torsdag 18.juni kl. 18.00. 

 

 

 

Det vil også bli kåret klubbmestere i disse øvelsene. En i 

klasse A (tidligere oppnådd gullmerke) og en i klasse B 

(øvrige deltakere) i begge øvelser.  

 

Øvelsene er en kombinasjon av lengde og presisjon med 

vanlig fiskeutstyr.  (Maks AFTM 10, snøre min. 25 m og 

fortom min. 2,20 m i flue) 

 

 

 

Vel møtt! 

10. jan. Innendørsstevne NIH, Oslo 

20. jan. Årsmøte Castinggruppa Sølfastøya 

07. feb. Innendørsstevne NIH, Oslo 

24. feb. Styremøte Castinggruppa Sølfastøya 

07. mar. Innendørsstevne NIH, Oslo 

28. mar. Innendørsstevne Tallinn, Estland 

16. apr. Dugnad Sølfastøya 

23. apr. Trening/Dugnad Sølfastøya 

30. apr. Trening Sølfastøya 

Terminliste 1.halvår 2015 

  Haspel   Flue  
Navn Gull Sølv Bronse   Gull Sølv Bronse 

Thorgeir Gustavsen*  17.03.90       17.03.90     

Roar Tollefsen* 16.09.95   17.03.90   04.06.98 05.06.97   

Per Øivind Ask* 19.05.94 17.03.90     04.06.98 05.06.97   

Frank Pedersen         08.06.00     

Knut Kaalstad     16.09.95   03.05.07 03.06.99   

Alf Kirkerud     05.06.97       04.06.98 

Jan Ivar Larsen   19.05.94 17.03.90     05.09.13 17.03.90 

Willy Ask   19.05.94           

Jørn H. Ask   16.09.95           

Trond Helland           04.06.98   

Ole Svenne           09.09.99   

Kai Harald Wang     19.05.94         

Svein Hansen     19.05.94         

Pål Andersen           03.05.07 05.06.97 

Ronny Larsen             05.06.97 

Fredrik Tollefsen     03.06.99         

Morten Jensen             09.09.99 

Roger Norstad             09.09.99 

Thoralf Thorstensen             08.06.00 

Ole Solberg             08.06.00 

Sigmund Ovenstad             08.06.00 

Trond Kleven             08.06.00 

Jan Bjurstrøm             08.06.00 

Lars Dahl           09.06.01   

Jens Petter Tangen     08.06.02         

Bjørn Håvelsen             08.06.02 

Ruben Johannessen             08.06.02 

Tom E. Grønningsæther           15.05.03   

Gunnar Snersrud           15.05.08 15.05.03 

Anastasios Kaliafas             19.05.05 

Stine Nilsen             03.05.07 

Glenn M. Johansen           15.05.08   

Øyvind Kristoffersen             03.09.09 

FERDIGHETSMERKE 
Fiskeklasse 

07. mai. Trening Sølfastøya 

21. mai. Trening Sølfastøya 

28. mai. Trening Sølfastøya 

04. jun. Trening Sølfastøya 

11. jun. Trening Sølfastøya 

18. jun. Merkeprøver. Haspel/Flue Sølfastøya 

25. jun. Arr.møte Vestfossen stevne Sølfastøya 

27. jun. Internasjonalt stevne Vestfossen 

28. jun. Internasjonalt stevne Vestfossen 
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Legg turen til Søltjørna sommeren 2015 
 

Benytt deg av DS sitt fantastiske tilbud på Søltjørna og Hardangervidda til sommeren.  Opplev late 

dager i fjellet med fiskestanga, to fjellvann som du disponerer helt alene, opplev stillheten og roen 

som fjellet gir deg.  Lad batteriene på Søltjørna i sommer. 

Det er fortsatt mye ledig kapasitet denne sesongen så ta kontakt med Hans Petter Nyhuus på e-

post: hannyh@d-ikt.no eller på mobil: 90151967 for booking. 

Leiepriser hytte:     

Hele hytta: 350.- kroner pr. døgn  Pr. seng: 100.- kroner pr. døgn.  6 sengeplasser totalt. 

Fiskekort:  

75.- kroner pr. døgn, ukeskort 350.- kroner. 

Se DS sine websider for ytterligere informasjon om hytta, heller ta kontakt. 
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8 Havfiskere, Dag, Jostein, Lloyd, 

Per, Øivind, Erik, Kåre og undertegne-

de dro til Averøy onsdag morgen. Med 

utrolig pågangsmot og godt humør dro 

vi oppover Gudbrandsdalen og håpet 

at været på havet ville være på vår 

side denne gangen. 

Tidlig torsdag morgen kl. 05 var vi på 

kaia opprømte og klare. Våre skippere, 

Kjell Inge og Jan Magne hadde god tro på 

at dette skulle bli en flott dag. Været var 

virkelig på vår side, og vi dro utover med 

stor tro på at i dag, da skulle vi virkelig 

dra de store. Dessverre viste det seg at 

denne dagen skulle vi ikke få de store 

fangstene, bare noe brosme noe 

«småtorsk» og litt sei. Det var fisk å se på 

ekkoloddet, men den var ikke interessert. 

Våre «førstereis» gutter Per og Øivind var 

litt «gufne», men klarte seg bra. De mer-

ket nok litt til at selv om vi andre snakket 

om «flatt hav», betyr det ikke at båtene 

ligger helt stille. 

Lloyd fikk på slutten av dagen et vir-

kelig tilslag og var sikker på at der og da 

var kveita sikret. Noen utras senere og 

tung pumping senere var nedturen stor, 

da det viste seg IKKE å være ei flott kvei-

te, men en pigg skate som kom opp i 

båten. Vi andre måtte virkelig slite for å få 

frem et smil og få fiskeren til å vise frem 

fisken til fotografen. 

Noen ble da like vel, slik at det ble litt 

jobb å gjøre opp fangsten når vi kom på 

land, og etter et bedre måltid med fiske-

gryte og hyggelig sosialt samvær var det 

tid for dagens premieutdeling, og denne 

gikk selvfølgelig til Lloyd for dagens, etter 

eget utsagn, største nedtur. Er ikke helt 

sikker på om han har kommet over dette 

enda. Mulig at dette også vil bli rippet opp 

i med jevne mellomrom. 

Etter middagen avholdt gruppa års-

møte. Dette ble dyktig ledet av Øivind 

Ramberg, og det var ikke store vanskelig-

heter med å få på plass nytt styre. Nytt 

styre for gruppa ble Jostein Stø som for-

mann, Dag Martinsen nestformann, Tor 

Andreassen ble sekretær og kasserer. 

Med havfiskere til Averøy 

Stor nedtur når det viste seg å være en 

piggskate  Øivind med skikkelig fangst -15 kg viste vekta når vi kom i land  
Lloyd og skipper er klar for å entre «Storkveita»  Per får hjelp av Skipper til landing av 2 

pene fisker  

Over:  Første kasse full…        Til høyre: Lloyd prøver seg. Men er ikke det storfis
 ken til Øivind da?  
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Dagen etter hadde vi avtalt et litt se-

nere tidspunkt for avreise. Vi hadde der-

for noe bedre tid til å nye frokost og prat. 

Skipperne ringte oss mens vi satt og for-

tærte frokosten med spørsmål om vi kun-

ne komme litt tidligere enn avtalt, da væ-

ret var flott, og de hadde fått noen gode 

meldinger fra «kjentfolk». Der og da ble 

det fart i gutta. Fulle kopper med varm 

kaffe gikk rett ned som om det skulle vært 

en liten en, og det var så vidt at alle rakk 

å få med seg nista. 

Når vi ankom kaia ca. 30 min etter 

satt begge skipperne å nøt vårsola i sjø-

husveggen. Været var igjen meget bra, 

og vi dro rett til havs. Her var det igjen 

fisk å se på ekkoloddet, men ikke noe 

særlig bett. Vi i vår båt bestemte oss for å 

holde oss i område, og det skulle vises 

seg å bli et lykkelig valg. Den andre båten 

gikk noe lengre inn mot land, mens vi 

lette litt rundt i området vi var, og etter en 

liten halv time fikk vi betalt for vår stand-

haftighet. 

Flott torsk og sei 2-8 kg kom over ripa 

og smilet ble større og større. Ja til og 

med «førstereisgutta» glemte nesten at 

de ikke gikk på et «stuegulv», noe som 

selvsagt frembrakte noen morsomheter 

og «overhalinger». Alt dette ble fort glemt 

når Øivind virkelig fikk tilslag og nyttet 

båtens bevegelser til å få opp dagens, og 

turens største fisk, Torsk på 15 kg. Gratu-

lerer. Den andre båten fikk selvsagt be-

skjed etter litt tid, (vi måtte jo få nyte litt av 

det gode fiske for oss selv) og da fikk de 

også fin fisk. 

Tor hadde også sine øyeblikk, som da 

han fikk først et mindre napp og ikke ville 

dra opp, men lot det være et agn. Plutse-

lig bare forsvant stangtupp ned i havet og 

et skikkelig utras førte til at en litt for ivrig 

fisker stramma opp bremsen litt for mye 

og dermed ble det 100 meter mindre fire-

line på snella. Senere på dagen etter 

ytterligere 2 «uhell» og ytterligere 100 

meter mindre fireline på snella måtte det 

gjøres en undersøkelse av stanga, da de 

siste 2 «uhellene» ikke var stortorsk – 

kveite.  En stang ring var ødelagt og må 

ta skylden.  Senere, dvs. dagen etter 

skulle det vises seg at fisken som hadde 

«stukket av med noe fireline og kroker» 

ble fanget på den andre båten. Dermed 

fikk Tor tilbake noe av tapt redskap. 

Det ble virkelig bra med flott fisk den-

ne dagen, og dermed noen timers jobb 

med filetering og pakking, med det hører 

med. Utpå kvelden etter et bedre grillmål-

tid var det tid for dagens premiering. 

Størst fisk kunne vi ikke dele ut denne 

dagen, da det tross alt var en dag igjen å 

fiske, men en person skilte seg ut for pre-

miering, nemlig Dag. Han hadde fått opp 

en Uer på ca. 50 gram. Denne la han i 

fiskekassa som var fylt med vann. Jostein 

dro opp en passelig sei som han også 

slapp opp i kassa, noe som resulterte i at 

denne seien slo med halen og Dag fikk 

en passelig vannsprut i ansiktet. (Årets 

første bad?) Kåre Andersen var klart med 

i vurdering av dagens premie, da den 

elektriske snella hans gikk tom for strøm, 

og han måtte sveive inn selv. Huffda, 

muligheter for overbelastning i armen. 

Så var det klart for siste dag, og etter 

værmelding var det ikke det helt store 

håpet om å komme seg ut på havet. På 

kaia ble det diskutert litt sammen med 

skipperne og vi begynte å fiske ikke sær-

lig langt ute. Den ene båten dro etter 

hvert noe lengre ut, og kunne på radio gi 

beskjed om at det faktisk var bedre vær

(mindre vind) utpå enn inne ved land. Da 

var det bare en ting å gjøre, nemlig å 

sette kursen rett ut og gi full gass, så etter 

40 minutters gange var vi igjen på plass 

på feltet. 

Tor hadde fått fylt opp snella med ny 

fireline og stanga hans har to topper, så 

han var også klar for ny innsats. Den ene 

storseien etter den andre gikk over ripa, 

sammen med flott torsk og livet var bare 

flott. Vi var ved en høve svært nær den 

andre båten, og da kom det plutselig en 

storsild flyvende om bord. Tor fant da 

frem kveitekrok og agna med en halv sild. 

Slapp til bunn. Etter kort tid satt det en sei 

på kroken, men han orket ikke å dra den 

opp. Etter kort tid forsvant stangtuppen 

igjen ned i havet, og etter gårsdagens 

lærdom strammet han ikke opp bremsen, 

men dessverre forsvant storfisken like 

vel. Agnfisken hadde store merker over 

hele ryggen etter tennene til storfisken 

når han dro opp. 

Totalt ble den en flott dag på havet, 

med stor torsk, lange, hyse og sei på 

begge båtene. Fisk på 5 – 10 kg er bra 

størrelse i dette området, og nok en gang 

må vi bare konstatere at det ble en fan-

tastisk flott tur, og for første gang fikk vi 3 

dager helt ute på havet. Dyktige skippere 

gjorde at gode fiskekammerater fikk den 

opplevelsene de håpet på. Bra med fisk 

og fin størrelse. 

Siste kvelden var det tid for en opp-

summering og våre to «førstereis havfis-

kere» var begge hekta for godt. Per Tal-

laksrud smilte fra øre og er klar for nye 

turer, og det samme med Øivind Ram-

berg. Det var også klart for siste premie-

ring, og Øivind vant premien for størst 

fisk, Svein Halås fikk premien for beste 

husvert som finnes, og Kåre fikk en liten 

trøstepremie for å måtte bruke fiskesnella 

som alle oss andre, med fare for senebe-

tennelse. 

Vi takker igjen Svein som stiller hus-

være for oss, og ikke minst står på for at 

også den delen av turen blir en opplevel-

se. Vi takker også våre skippere, Kjell 

Inge Jørgensen og Jan Magne Sørvik for 

den innsatsen de legger ned for å finne 

frem til fisk. Her er det både erfaring og 

ikke minst lokalkjennskap på ytterste 

plan, og som i sangen så er vi samstemte 

om at «vi kommer snart igjen» 

Det nye styret i gruppa vil utvilsomt 

sette opp nye turer, så da er det opp til 

medlemmene i DS å kjenne sin besøkel-

sestid. 

Takk for en flott opplevelse denne 

gangen 

Tor. 

 

Tor fikk hjelp av skipper til landing av pen torsk  

En liten hvil er tillatt  

Det er litt å gjøre når en kommer inn også  

Skipperne koser seg i solveggen mens Tor begynner å gjøre seg klar  
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Miljøkriminalitet i Nykjua-vannene høs-

ten 2002 – ref. Innlegg i Sportsfisker'n 

- nr. 5/2002 

Pris 9.5 mill. for vannrettighetene i 

begge Nykjua-vannene, Store Bumla 

og Store Elgtjern har senere blitt gjort 

kjent. 

Da DOFA's styre ikke ville gå videre med 

saken, tok Styret i Drammens Sportsfis-

kere action og brev med fotos ble sendt til 

bl.a. NVE Region Sør, Fylkesmann i Bus-

kerud, Miljøavdelingene i Lier- og Modum 

kommuner. Det hele kokte bort i sanden – 

vannrettighetene fra 1900 tallet hadde 

aldri vært konsesjonsbehandlet så her var 

det fritt fram. 

Siden har vannstand i Nykjua gått opp og 

ned. De siste 1.1/2 årene?? har det vært 

fullt vannspeil. Kraftstasjonene (2) har 

stått - samt reparasjon av demningen ved 

Dammyrdammen har vært årsaken - men 

i august mnd. (2014) – var det full rulle på 

ny. Igjen ser Vesle Nykjua ut som et må-

nekrater. Den 28. august 2014 var det 

imidlertid så stor vannstand i Store Ny-

kjua slik at det er muligheter for økt vann-

stand i Vesle Nykjua selv uten nedbør fra 

oven. 

Nu i august mnd. er imidlertid fisk stengt 

inne i en liten del av Vesle Nykjua ikke 

langt fra BBB. Jeg så 2 ørret som ble tatt 

opp her for noen dager siden, den ene 

ca.30 cm – alt for stort hode, den andre 

15-16 cm. I tillegg ble det tatt opp 2 små 

abborer. Det var en del «vaking» som vi 

mener var ørret, slik at her kunne man 

drive tynnefiske med garn – selv uten båt 

– slik at ørret kan bli reddet og brakt ut i 

den djupe delen av Nykjua - dersom ikke 

vannstand blir hevet tilskrekkelig slik at 

fisken selv kan vandre ut i den djupe de-

len av vannet. I november 2002 var jeg 

inne og målte dybden på flere steder. Det 

var ingen fare - selv med tykk is er det 

nok vann i store deler av vannet. 

Etter 2002 gikk det 5 år før Nykjua områ-

det igjen kom i rampelyset. « Østerdølen 

« - Anders Kiær vil tjene mere penger - 

d.v.s. han måtte ha mer vann – et alterna-

tiv var ny demning i Store Bumla slik at 

vannstand her kunne økes. Den 

26.10.2007 var det befaring i området. Vi 

møttes på kontoret på Tronstad Bruk og 

etter besøk på Grytefoss Kraftstasjon, ble 

demningen på Store Nykjua og Vesle 

Nykjua og det som var igjen av demning-

en på Store Bomla besiktiget. Deretter 

var det samling på BBB i strålende høst-

vær. NVE Vestfold stilte med 2 mann 

(Harald Sakshaug og Kjell Carm) de øvri-

ge var Erik Garnås som repr. Fylkesmann 

i Buskerud; Kolbjørn Dønåsen og Morten 

Wamstad fra tiltakshaver – Ulvig Kiær 

Kraft A/S, Unn Hofstad, Miljøavd. i Lier 

Kommune og Johan Berge / Roar Han-

sen fra DS. 

Etter at Dønåsen hadde fortalt om deres 

planer, fikk han et klart og tydelig svar fra 

Saxhaug ( NVE ) dersom dette blir noe av 

– ville de forlange at hele området ble 

konsesjonsbehandlet. I 2008 kom det i 

Store Bumla en provisorisk demning 

(stein og jord trukket med pressening) slik 

at vannstand kan reguleres. 

Det høres også med til historien at Dønå-

sen helst så at det ikke ble befaring i Sto-

re Bumla – for som han sa - «det er 1.1/2 

t å gå hver vei slik at mesteparten av da-

gen vil gå». Det stemte jo dårlig med våre 

erfaringer, vi gikk opp på ca. 45 min., noe 

kortere tid ned igjen. Vi gikk en sti som 

jeg tror Johan aldri tidligere hadde gått, 

men jeg må også innrømme at så fort tror 

jeg neppe jeg har gått opp åsen verken 

før eller etterpå. Kanskje det er her vi kan 

merke stien opp til toppen av åsen? 

Nede igjen spanderte Dønåsen wiener-

brød – disse hadde han kjøpt på en ben-

sinstasjon for som han spøkefullt sa - « 

jeg må smøre repr. fra NVE.» Dønåsen 

ville orientere sin oppdragsgiver Ander 

Kjær om prosjektet og iflg. Saxhaug gjør 

NVE ikke noe med saken før søknaden 

eventuelt kommer. 

Denne orientering ble skrevet av meg 30-

08-2014 uten at jeg hadde kjennskap til at 

det hadde vært et møte på Modum Råd-

hus 19-12-2007 – kun ca. 2 mnd. etter 

ovennevnte befaring i marka. Hvordan 

denne omfattende notat har kommet meg 

i hende, husker jeg ikke - kanskje fra en 

snill onkel? Verken Johan eller jeg var 

med på dette møtet. Sammenlignet med 

tidligere befaring i marka, var det kommet 

flere nye til – bl.a. sjefen selv Anders 

Kiær, fra naturvern og friluftslivsorganisa-

sjonene - Ragnhild Leirset og Erik Jacob-

sen, Morten Eken fra Modum Kommune 

og Trine Nordlund fra Fylkesmann i Bus-

kerud – tils. 10 stk. 

Fra notatet som er på 3 fulle sider, tar jeg 

med det som jeg tror er av interesse for 

oss som forsøker å ta hånd om fiskekulti-

vering i området.: 

Etter den innledende runde (1.1/2 side) 

ble det konkludert med at rettighetene til 

vassdragsreguleringene er intakte og 

holdt i hevd. Rehabilitering av dammen i 

Store Bumla og Store Elgtjern er således 

tiltak som kan utløse en dispensasjon fra 

vernebestemmelsene for Finnemarka 

naturreservat med hjemmel i vernefor-

skriftene kap. V pkt. 5 Deretter redegjorde 

tiltakshaver for andre prosjekter knyttet til 

samme reguleringsområde. Det er flere 

dammer som trenger en oppgradering - 

så flere saker som berører både Lier og 

Modum kommune vil trolig komme opp. 

NVE foreslo at det ble sett på alternative 

løsninger til tradisjonelle reguleringsdam-

mer med tappeluke i for eksempel Store 

Bumla og Store Elgjern. Terskler for tilba-

keholdelse av vann i deler av magasine-

ne, kan også være aktuelle tiltak som 

avbøter noe både med m.h.t. biologisk 

mangfold og estetiske forhold. NVE anty-

det videre at de er villige til å vurdere 

løsninger som kan kompensere et even-

tuelt tap av magasinkapasitet i feltet – for 

eksempel ved å kunne godkjenne økt 

slukeevne i kraftstasjonene nederst i 

vassdraget. 

Regulant ble konfrontert med at det i den 

senere tid har vært en «offensiv» manøv-

rering av magasinene (særlig Nykjuene) 

og at dette har vakt til dels kraftige reak-

sjoner blant annet i media. 

Fylkesmann påpekte at det er store all-

menne interesser i dette område (nær 

friluftsområde for hele Drammensregio-

nen) og at kraftige nedtappinger – særlig 

sommerstid – naturlig nok vil vekke reak-

sjoner. Hyppige nedtappinger er dessuten 

til stor skade for fiskebestandene i de 

angjeldende vann.  Dette ble fulgt opp og 

støttet av natur- og friluftsorganisasjone-

ne. 

Regulanten var kjent med reaksjonene, 

men hevdet at reguleringen var innenfor 

de rettigheter de har ervervet. Regulanten 

antydet imidlertid at de kunne se for seg 

en løsning der allmenne hensyn bedre 

ble ivaretatt gjennom å inngå avtaler eller 

etterleve eventuelle vilkår satt i forbindel-

se med behandling av saker etter plan- 

og bygningsloven. 

Det ble antydet å be NVE om å foreta en 

vurdering av vannressurslovens § 66 om 

forholdet til eldre tiltak bør benyttes for å 

innkalle hele sakskomplekset til konse-

sjonsbehandling. Det var nettopp dette 

som Anders Kiær's mann - Kolbjørn Døn-

nåsen fikk beskjed om under befaringen i 

marka 26-10-2007. 

Videre ble Ulvig Kiær Kraft A/S utfordret 

til å vurdere å dokumentere tekniske og 

økonomiske forhold ved alternative løs-

ninger i forhold til dagens reguleringsregi-

me. Det ble spesielt vektlagt å få frem-

brakt dokumentasjon på hvilke konse-

kvenser at reguleringsregime med større 

tilpassninger i forhold til miljø og gestetikk 

hensyn vil få – og eventuelle kompense-

rende  tiltak regulanten ser for som nød-

vendige. 

PS. Jeg var innom Erik Garnås 

13.02.2015 og saken ligger fortsatt – etter 

ca. 7 år, i NVE. 

 

 

Saksopplysninger hentet fra NVEs nettsi-

der: 

Grytefoss Kraftverk 

Nykjuakoia for 70 år siden. 

I år er det 70 år siden tyskerene og 

deres medhjelpere kom til Nykjua og da-

toen var 10.mars 1945.Denne lørdagen lå 

det på koia 9 norske gutter som tok imot 

«slipp» fra England. Da de første - 10 

mann fra SS- Skijegerbataljon på Viker-

sund - kom til området ved 10.00 – 11.00 

tiden om formiddagen, var det bare 4 

mann på koia – mens 1 var på utkikk. De 

4 andre var allerede ute på oppdrag. Litt 

senere på dagen ble ytterligere 4 mann 

som var på vei til koia, tatt til fange. Det 

ble skuddveksling hvor 2 norske – 33 og 

23 år ble skutt - samtidig som 2 fra Skije-

gerbataljonen også mistet livet. De 8 som 

var igjen og trakk seg tilbake og ventet på 

ny gruppe under tysk ledelse. Disse had-

de med seg bl.a. skikjelker - og de 2 døde 

tyskerne ble plassert i soveposer som de 

fant på koia. Uten ski måtte de norske 

fangene trekke kjelkene med likene på 

ned til Delekant (Lier) hvor det sto buss 

og ventet. De 6 nordmennene ble fraktet 

til Vikersund hvor forhørene fortsatte, ble 

senere ble de fraktet til Akershus Fest-

ning. Merkelig nok fikk alle oppleve 8.mai 

1945 – selv han som hadde skutt de 2 

tyskerne. Koia ble stukket i brann idet 

følget bega seg på vei og de 2 norske 

som var skutt, ble kastet på bålet. 

Gunnar Mølsted 23 år gammel som 

klarte å stikke av, kom seg velberget ned 

til bygda, videre med tog til Åmot og buss 

 

NYKJUA - VANNENE 
Ved Roar Hansen 

Registreringsnummer: 7218 

Saksnummer: 200707011 

Sakstype: Opprustning og utvidelse 

Status: Vedtatt konsesjonspliktig 

Vedtaksdato: 16.12.2008 

Saksbehandler: 09575, 

Tiltakshaver: Mykleby Maskin AS 

Fylke: BUSKERUD 

Kommune: LIER 

Vassdragsområde: 002.Z 

Produksjon: 0,80 GWh 

til Eggedal – hvor han deltok i Haglebu 

slaget. Gunnar lever fortsatt.(17-2-15) 

Etter krigen sparket han fotball på DBK's 

A-Lag – drev med bryting – spesielt 

«fribryting» var han meget god i. Han 

utdannet seg innen «glass» og hadde i 

mange år eget verksted på Landfalløya. 

Da det for ca. 20 år siden skulle skiftes 

glass i vinduene på Rustan i Finnemarka, 

var det han som fikk jobben 

Den koia som står der i dag, ble byg-

get opp i 1948 og Øivind Solberg – født i 

1937 lå her og «lunnet» sammen  med 

sin far – første gang i 1952 (15 år gam-

mel.) 

Selv var jeg og overnatter her 1ste 

gang i 1950 sammen med min mor og far. 

Kjell Pedersen var nesten nabo med oss 

på Landfalløya og spes. min mor var in-

teressert å komme inn og se hvor Kjell 

ble skutt. 

Så lar jeg Øivind Solberg (han har 

vært med i Fiskestell siden 2004) fortelle 

litt om livet om tømmerkjøring med hest 

og geitedoning i Nykjua området fra 

1952.: 

Når ikke Nykjua «vanna» gikk det 

veldig fint, men dersom det var vann på 

isen, måtte vi sitte og holde støvla oppe. 

Da vi kom inn i skauen, måtte vi banke is 

av doningen. Det var fæle greier og der-

som det blåste, snødde og føyka, ble det 

ennå verre. Spesielt var den trange dæl'n 

og Store Nykjua ei hard nøtt for en gutt-

unge. Det var store avstander, men var 

det fint vær, var det aldri noen problemer. 

Georg Bråten kjent av mange som har 

vært i Glitreområdet, var en av de som 

Øivind møtte inn i dette området. Han var 

en ener i å hugge tømmer. Spesielt hus-

ker jeg et tilfelle. Han hugg sammen med 

Martin Martinsen (også fra Sjåstad) - de 

hadde tatt ned en kjempegran – 2.5 m3. 

Denne vil de har dobbeltbetaling for. Jeg 

fikk i første omgang beskjed om å legge 

denne på den første «lunna« – Etter at 

stokken var målt opp – merke slått inn i 

enden av stokken, ble dette «skjært» 

bort, fikk jeg beskjed om at stokken skulle 

flyttes til lunne nr. 2 

Han far og jeg lå stort sett på Nykjua 

og fra august måned og utover høsten, 

satte vi alltid garn i Nykjua fredag kveld – 

slik at vi hadde med oss ørret hjem om 

lørdagen. 

Øvind var med meg på tynnefiske 

etter små ørret i Sør Sneisa i 2006. Han 

kjente ikke Georg igjen - og vice versa. 

Da han fikk vite at han som var sammen 

med meg, var den «guttungen» som lun-

na for han vinteren 1952, ble det mye prat 

om gamle dager. 

Den største eiendommen i marka, er 

Rustan. (x) Her var det i flere år fellesbe-

spisning i den store spisesalen. Med 2 

langbord ble 16 mann bespist hver dag – 

http://gis.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas&MapType=Kraftanlegg&MapResource=Hydrografi&LayerID=3&ZoomBufferDistance=50000&MapOutputFormat=Viewer&FieldName=VASSDRAGNR&FieldValues=002.Z
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det var kokk fra Grense Jacobselv som 

sto for dette. 

Mandag – etter at de var kjørt inn med 

lastebil, startet dagen med havre grøt og 

de som jobbet i nærheten, var også inne 

her og spiste lunsj – de andre smurte 

med seg matpakke – og om kvelden var 

det felles middag til alle. På lørdag ble de 

hentet med lastebil og kjørt til bygda. 

Det var samme ordning som de had-

de med de som skulle inn til Glitre. Trans-

porten korresponderte med første Sjåstad 

buss fra Drammen så her var det bare å 

slenge seg på. 

(x)Etter at jeg 1970 årene hadde fulgt 

en scoterkjørt skiløype, kom jeg til Rustan

-hyttene – en av perlene i marka, for 1ste 

gang, Foruten hovedhytta, besto tunet av 

ytterligere 4-5 mindre hytter- slik at sene-

re når jeg fortalte andre i Fiskestell om 

disse hyttene, benevnte jeg de alltid med 

«Zoria Moria» slottet. Dersom noen av 

dere går på ski fra Delekant til Nykjua, er 

det fortsatt mulig å få øye på Rustan – 

retning nord – etter at Dammyrdammen 

er passert – selv om skauen etter hvert 

har blitt temmelig stor og stenger for sik-

ten. 

Foruten fru Børresen var også den 

kjente skipsrederfrua – Bess Jahre (enke 

etter Anders Jahre, Sandefjord) mye på 

Rustan - sommmer som vinter. Begge 

likte å gå på ski og løypa som nevnt 

ovenfor, var spesielt for disse 2. Jeg tror 

dette var de eneste maskin preparerte 

skiløyper i Finnemarka på den tid.? Det 

var nok ingen av de ansatte som tok sjan-

sen på å ødelegge denne med hest og 

slede.  Anders Jahre var den største ak-

sjonæren i Børresen og da enka etter 

hans død, fikk et betydelig skattekrav – 

var det årsaken til at Børresen ble solgt til 

Orkla i midten av 1990 årene. Senere – i 

2012 - har Statsskog kjøpt de samme 

skogeiendommene – 120.000 mål – pris 

ca.1.7 milliarder. I Orkla var eiendommen 

bokført til 300 millioner, så gevinsten for 

Orkla var betydelig. Stine – stedatteren til 

Børresen – fikk etter salget til Orkla, lov til 

å beholde en av hyttene, men hvordan er 

i dag, er ukjent for meg. 

Roar H 

Årsmøte Drammens Sportsfiskere Fiskestell 

18. mars 2015 

Sted: Klubbhuset på Sølfastøya 

26 fremmøtte 

1.  Åpning.  Dagsorden godkjent. 

2.  Valg av dirigent.  Tor Andreassen 

3.  Valg av referent.  John Tollefsen 

4.  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. Jan 

Erik Knutsen og Terje Ove Brown 

5.  Årsberetning og regnskap.  Godkjent på årsmøtet til DS 

 Neste årsmøte før 15. januar 2016 

6.  Valg av styre 

Nestleder:  Per Ivar Gundersen for 2 år 

Materialforvalter:  Truls Hafslund for 1 år 

Styremedlem 1:  Lloyd Arne Nilsen for 1 år 

Styremedlem 2:   Hans Olav Sørumengen for 1 år 

Kasserer:  Tor Andreassen for 1 år 

Styremedlem fra VMU: stiller med en mann på styremøtene. 

7.  Forslag til stillingsinstruks for styret.  Godkjent. 

 

Jan Erik Knutsen    Terje Ove Brown 
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Området er også et av de mest miljøbe-

lastede elveutløpene i Norge, samtidig 

som indre Drammensfjord, Drammensel-

va og elvedeltaet har størst mangfold av 

fiskearter både i ferskvann og saltvann i 

Norge. 

Hvordan økosystemet fungerer her er 

ikke kartlagt, og pågående utfyllinger må 

derfor stanses inntil økosystemet er kart-

lagt.  

Ved Bragernesløpet er elva et flomløp. 

Elvetverrsnittet antas å måtte tilbakeføres 

til et stadie før 1986-nivå for å sikre mot 

fremtidige flomskader. Hvilke utfordringer 

som foreligger, vil nye tverrsnittsbereg-

ninger gi svar på. 

Nye havneområder på Holmen kan ikke 

påregnes anlagt som videre fylling utover 

i fjorden. Dette fordi belastningen fra så 

store og tunge masser øker faren for 

grunnbrudd. Dessuten er området er i 

dag regulert som LNF-område for marine 

biotoper. Tiltakene kan ødelegge viktige 

gyte/oppvekstområder for stedegen fisk 

og uten erstatningsområder er det 

uakseptabelt. 

3.2 Tap og erstatning av gruntvann-

sområder 

Det finnes store muligheter for å redusere 

langsiktige tap av verdifulle naturområder. 

Vi anbefaler anlegg av en kontrafylling 

opp til minus 20 meter. Dette for å stabili-

sere allerede utfylte områder, samt erstat-

te tidligere gruntvannsområder (blant 

annet de indre sjøgrunner i «Kattegat») 

som er gått tapt ved tidligere utfyllinger. 

3.3 Flomfare 

Inngrep som fjernet ca. 75% av brager-

nesløpets strømningstverrsnitt ble i 1986 

utført uten vassdragsskjønn eller tilsva-

rende konsekvensanalyse. Det medførte 

at økonomisk ansvar for flommen året 

etter ikke ble plassert. Vårt engasjement 

den gang fokuserte på naturmangfold og 

fare for oppstuving og flomfare for bydele-

ne oppstrøms Holmen. Kommunedelpla-

nen som ble vedtatt i 1991 gikk for bygge-

forbud på den omstridte fyllingen med 

sikte på å kunne fjerne den når en ende-

lig analyse var gjennomført. Saken har 

siden den gang jevnlig blitt påpekt av oss. 

Verdier for 250 mill. gikk tapt ved skade-

flommen i 1987 (stormflo og samtidig 

nedbørsflom). Den direkte årsak til det 

store skadeomfang antas å være reduk-

sjonen av strømningstverrsnittet som 

følge av utfyllingen i Bragernesløpet året 

før. Vannmassene ble stuvet opp i elve-

bassenget ovenfor før de kunne passere 

over hindringene ved Holmen. 

Mer oppfylling, som foreslått av konsu-

lentselskaper og havnevesen, blir lett en 

økende del av problemet, ikke av løsning-

en. Vi peker på muligheten for å omplas-

sere uheldige fyllmasser i Bragerneslø-

pet. Det er derfor påkrevet at utbyggerne 

evner å tenke alternativt og de må tenke 

økosystembasert. 

Drammens Sportsfiskere vil engasjere et 

team av hydrologer for å beregne de ak-

tuelle tverrsnitt. 

Samtidig innebærer løsningene omfatten-

de pæling, fjerning av miljøgifter (infiltrert i 

gamle fyllmasser) og avbøtende tiltak på 

Holmen for å redusere faren for at byen 

oppstrøms Holmen blir oversvømmet av 

en kombinert stormflo/elveflom. 

Slike tiltak haster det med å gjennomføre, 

helt uavhengig av Vestre Vikens ønske 

om å bruke arealene til sykehus. Areale-

ne på Holmen og Lierstranda er så verdi-

fulle at de helt sikkert vil bli bebygd. Der-

for må de gode løsningene på bordet 

først som sist.  

For å komme et skritt videre med nytt 

faktagrunnlag, vil vi be om å få utført en 

uavhengig analyse av strømningstverr-

snittet på strekningen Tangen kirke til 

Jernbanenokken på Brakerøya og tilsva-

rende av andre tverrsnitt. Ulike faktorer 

(også den historiske utvikling) må doku-

menteres. Dersom et negativt strøm-

ningstverrsnitt blir påvist, er det i samfun-

nets interesse å få klarlagt hvordan trus-

selen kan fjernes. 

4. Nye gangforbindelser over Dram-

menselva  

Turveisystemet på Gulskogen bør fullfø-

res opp til Sølfastøya via eksisterende 

bru over til Sølfastøya, med ny bru over til 

Langesøy og derfra til fastlandet. Øvre 

elvebasseng (Gulskogen og Åssiden) 

knyttes dermed sammen gjennom en 

rundtur mellom Landfalløya og Søl-

fastøya.  

En ny gang- og sykkelforbindelse fra Bra-

kerøya til Strømsø må anlegges. Den nye 

forbindelsen kan anlegges ved å benytte 

de gamle steinfundamentene til jernba-

nen mellom Brakerøya og Holmen. Fra 

Holmen til Strømsø kan det anlegges en 

gang- og sykkelvei utført i smijern som 

hektes på oppstrøms på den gamle jern-

banebrua.  

5. Tangen (Kobberviktangen, Hedens-

rudtangen og Nøstetangen) 

Et stort boligprosjekt er planlagt i vann-

kanten på tomtene til Drammens Glass-

verk/Glassverktomta. Prosjektet vil bringe 

mange nye mennesker ned til vannet. 

Drammens Sportsfiskere vi bidra til å 

legge til rette for adkomst til vannet, etab-

lering av gode og sikre fiskeplasser, for-

bedringer av fiskehabitater i strandsonen, 

spesielt når det gjelder torskefisk, med 

tette forekomster av blåskjell og krabber i 

saltvannssonen. 

En ferskvannskorridor bør anlegges langs 

land for sjøørret og abbor. Bunnsubstratet 

utenfor prosjektet fornyes med tanke på å 

optimalisere habitatet for både saltvanns-

fisk og ferskvannsfisk. 

6. Strømsø  

Nye byggeprosjekter langs kaiområdet på 

Strømsø planlegges. Disse planene er 

positive da boligområdet langs elva vil 

revitaliseres og fjerner inntrykket av en 

bydel i trafikkforslumming og fysisk forfall. 

Våre innspill er å gjenåpne flere tidligere 

gruntvannsområder (med ferskvann) og 

tilbakeføre tidligere naturforhold og små-

båthavner langs øyer, bukter og kanaler 

tilknyttet historiske plassdannelser på 

Strømsø. 

Område 1: «Sandgrunn/Desiliteren» ved 

Gyldenløves plass.  

Område 2: Tollbodkanalen og Gåsevadet. 

Fremgraving av eksisterende steinmurer 

langs kanalen og mulig fremføring av 

åpent vannspeil via Gåsevadet til Rundt-

om. 

Område 3: Rundtom. Etablere en poll inn 

i landet, som fanger opp ferskvannet fra 

utløpet av Leirelva og sikrer gjennom-

strømming fra Gåsevadet. 

7. Tilgjengelighet for allmennheten 

Vi anbefaler at det i alle områder settes 

av arealer som sikrer allmennheten god 

tilgang til natur og vannmiljø. Det gjelder 

spesielt turmuligheter, fisking og bading 

og i bynære strøk.  

Med hilsen 

Drammens Sportsfiskere, Vannmiljøutval-

get 

Drammens Sportsfiskere ønsker å bi-

dra i medvirkningsprosjekter tilknyttet 

de enkelte arealsakene. Vi ønsker del-

takelse i alle faser frem til regulerings-

planen skal utarbeides. Våre foreløpi-

ge innspill er: 

1. Bekker i bebygde områder 

1.1 Kjøsterudbekken 

Drammen Sportsfiskere har de siste 25 år 

valgt en arbeidsgruppe som årlig har fulgt 

opp muligheter for å restaurere og gjen-

åpne Kjøsterudbekken. Store og positive 

resultater er nådd på strekningen fra me-

anderpartiet oppstrøms Rosenkrantzgata, 

via kirkegården til LNF-området opp mot 

Gamledammen. 

Nytt stort boligområde ved Travbanen 

planlegges. Åpning og restaurering av 

nedre og siste del av Kjøsterudbekken er 

nå mulig. Vi anbefaler at nytt bekkeløp 

anlegges med utgangspunkt i kulverten 

under Rosenkrantzgata, og utnytting av 

fallhøyden ned til kulverten under Buske-

rudveien.  De gamle nedgravde rørene 

beholdes om mulig intakt. Som hoved-

form anbefaler vi at vannet først ledes 

vestover til enden av byggeområdet. Så 

vendes vannet østover mot utløpet i 

Drammenselva nær fergeleiet ved Lange-

søy. I planprosessen frem til ferdig regu-

leringsplan tilpasses hovedform av bek-

keløpet til planlagt bebyggelse 

(boligområde og naturmiljø). 

Gammelt rør anbefales til fortsatt bruk 

som flomoverløp. Dette vil sikre mot flom i 

det nye boligområdet. 

En helt ny vannstrøm med åpne vann-

speil, strykpartier, gyteområder og mean-

derløp kan etableres helt uten bindinger 

til det gamle bekkeløpet som allerede er 

sanert. Hele vannarealet i planområdet 

bør få status som grøntområde. Det nye 

bekkeløpet skal fremstå som optimalt for 

fiskebestandene, sikkert og lett tilgjenge-

lig for barn, unge og familier. 

Det skal legges til rette for god tilgang for 

allmenheten, med badekulper og sand-

strender flere steder. 

Det kan anlegges korte naturbaserte kul-

verter (med naturlig bekkebunn) eller 

broer der det er nødvendig med overbyg-

ging. Målet for vårt kultiveringsarbeid er 

via utsetting av stedegen sjøørret å prege 

en betydelig mengde fisk til å vende tilba-

ke til bekken og danne en lokal stamme 

av selvproduserende, storvokst ørret. 

Områdets verdi som boligområde vil øke 

ved å ha vann og vannspeil integrert. 

1.2 Landfallbekken 

Vi støtter fortsatt ideen om åpning og 

restaurering av Landfallbekken med til-

knytning til Backeparken. Mulighetene 

kan utredes i et eget prosjekt. 

1.3 Klopptjernbekken 

Vi foreslår foreløpig at bekken får et syn-

lig utløp nær det opprinnelige utløpet ved 

Bragernes torg og at Schwenkeolla gjen-

åpnes. Vi foreslår også gjenåpning av 

vannspeilet ved inntaksdammen/

Frydenbergdammen. 

https://www.drammen.kommune.no/no/

Kunngjoringer/Sikring-av-

Frydenbergdammen/ 

Hele bekkeløpet må kartlegges og vi an-

tar at det kan planlegges for gradvis gjen-

åpning ved å koble seg på samtidige lo-

kale rehabiliteringsprosjekter innenfor en 

tidshorisont på ca. 50 år. 

Se også vedlagt vår «Høringsuttalelse til 

Vannforskriften 2014» pkt. 2. 

1.4 Nøstebekken 

Nøstebekken er grensebekk mot Lier, og 

vil tilføre sykehuset og området store 

kvaliteter dersom den gjenåpnes og res-

taureres. 

Gruntvannsområdet (med bukta i Dram-

menselva/fjorden) som Nøstebekken ren-

ner ut i har meget høy bevaringsverdi og 

kan utvikles og restaureres som habitat 

for fisk, fugl og vannplanter. Samtidig kan 

bekken og bukta få høy opplevelsesverdi 

for almenheten som oppsøker fjorden og 

sykehuset. Området skal sikres en rolle i 

den sammenhengende ferskvannskorri-

dor for fisk mellom Bragernesløpet og 

Lierelva. 

1.5 Bekken ved Stormoen 

Bekken som kommer fra Konnerud og går 

forbi Gosen og Stormoen og til Drammen-

selva (mellom Gulskogen og Pukerud) 

åpnes og restaureres i sin helhet. 

1.6 Bekker generelt i Drammen kom-

mune 

Bekkelukkinger må gjenåpnes og bekke-

ne må restaureres, samtidig som kloakk 

og avløpsvann som nå går i lukkede bek-

ker og rør må føres i separate rør direkte 

til renseanlegg. Gjenåpning og restaure-

ring av bekkene vil ha en flomdempende 

effekt, bedre forholdene for økosysteme-

ne (vegetasjon, fisk, fugl og insekter 

osv.), øke den estetiske verdien og rekre-

asjons-verdien, og samtidig øke verdien 

av eiendommene i området. 

Det refereres til Oslo kommunes program 

for åpning og restaurering av bekker. 

Som et godt eksempel vises det til restau-

reringen av Hovinbekken. 

2. Brakerøya 

Brakerøyabanken og Nøstebanken var 

lenge de siste naturlige sandbankene i 

elvedeltaet til Drammenselva. De er med 

sine naturverdier svært viktige for det 

økologiske systemet. Siden sandbankene 

nå er oppfylt, gjenstår å finne en modell 

for utbygging som i best mulig grad ivare-

tar naturgrunnlaget og de økologiske sys-

temene. 

Vannmiljøutvalget har i sine uttalelser til 

Liers og Drammens kommuneplaner 

(bl.a. i 2007) fremmet en rekke synspunk-

ter som vi kan utdype i kontakt med plan-

leggerne som skal utforme regulerings-

planen. Vi har også konkrete forslag til 

arealtiltak og bygningskonstruksjoner 

som kan utelukke negative konsekvenser 

av skadeflom, stormflo og samtidig ta 

høyde for forventet økt havnivå. Vi har 

også innspill til hvordan det rike fiske og 

fuglelivet i området kan opprettholdes og 

styrkes. For å kunne bidra med våre erfa-

ringer er vi innstilt på å bli innkalt til drøf-

tinger før planleggingen låser fast de mu-

ligheter som ennå finnes. 

3. Holmen 

Planene for utfyllingene av Holmen må 

konsekvensutredes. Disse planene har 

nå antatt store dimensjoner. Vi ser at 

sykehuset, som nylig var plassert ytterst 

mot fjorden med utsikt mot vest og øst, 

nå ønskes lukket inne bak en industrifyl-

ling. En slik beliggenhet gir ingen 

synsmessig kontakt med Tangen/

Åskollen og de øvrige deler av fjordens 

vestside. Vi er i denne sammenheng opp-

tatt av: 

3.1 Vern av økosystemene 

Områdene utenfor Holmen-deltaet og 

Bragernesløpet er det viktigste gyte- og 

oppvekstområdet for torskestammen i 

indre Drammensfjord. 

Høringsuttalelse 
til 

kommuneplanens arealdel i Drammen kommune 
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Drammens Sportsfiskere 
Stiftet 10. Oktober 1935 

Postboks 335, 3001 Drammen 
post@drammenssportsfiskere.no 

Tilsl. Norges Jeger og Fiskerforbund 
 

Styret 

   

Kontaktpersoner i grupper og komitèer 
 

Castinggruppa  Fiskestell  
Jan Ivar Larsen Mobil 926 67 343 Lars Erik Moen Mobil 922 94 918 
E-post jiva-la@broadpark.no E-post lars.erik.moen@eddasystems.no 
  
Ungdomsgruppa  Sport  
  Odd Ringstad Mobil 481 09 451 
  E-post  
    
Havfiskegruppa  Hus  
Espen Wærp Mobil 915 45 987 Berit Langeng Mobil 916 84 660 
E-post espen.waerp@kis.no E-post berit.langeng@lifi.no 
 
Fluegruppa  Søltjørnhytta  
Glenn M. L. Johansen Mobil 902 32 250  Hans Petter Nyhuus Tlf. 3287 4693 
E-post gmj@ebnett.no E-post hans.petter.nyhuus@d-ikt.no 
 
Vannmiljø  Vrangenhytta  
Borgar Pedersen Mobil 994 40 834    
E-post borgar32@gmail.com   
    
Revisor  Goliatenhytta  
Morten Berger Mobil 907 50 202 Hans Petter Nyhuus Tlf. 3287 4693 
E-post post@moberger.no E-post hans.petter.nyhuus@d-ikt.no 

Leder 
Hans Petter Nyhuus Tlf. 3287 4693 
E-post hans.petter.nyhuus@d-ikt.no 

Sekretær  
Tor Andreassen Mobil 476 06 305 
E-post tor@torib.com 

Nestleder 
 

Kasserer 
Kristoffer Jakobsen Mobil 466 10 297 
E-post k@fantasykatalogen.com 

Styremedlem 
Truls Hafslund Mobil 996 08 071 
E-post truls.hafslund59@gmail.com 

Styremedlem 
Gunnar Olsen Skar Mobil 915 48 025 
E-post gunnar@drammen-shipping.no 

Styremedlem 
Erik Torp Mobil 906 45 977 
E-post torp.erik@gmail.com 

Varamedlem 
 

Varamedlem 
 

 

 

 
 NOROCO — Sportsfiskeutstyr     

Øvre Eikervei 6  

 Urmaker Roll Hansen              

Nedre Storgate 13 

 Optiker H. Henriksen         

Strømsø Torg 7 

 Søltjørnhytta                             

Egen hytte Hardangervidda øst 

 Vrangenhytta                            

Egen hytte Drammen nordmark 

 Portør                                          

Sjøfiske ved Kragerø 

Hytter kan nå bestilles på vår nettside ”drammenssportsfiskere.no” eller ved fremmøte på 

klubbhuset. Vi minner om fordelene du også kan benytte deg av som medlem i Norges Jeger og 

Fiskerforbund. 

Styret 

MEDLEMSTILBUD 
 

Husk å benytte rabatter og tilbud du har som medlem 

av Drammens Sportsfiskere 
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ØVRE EIKERVEI  6, 

Fått laks?  Hva med å levere den til røyking hos oss? 
Vi har 80 års erfaring med røyking av fisk i stenovner på ”gamlemåten” 

Leveringsadresse:  Frydenhaugveien 2, Drammen 
Åpningstid ekspedisjon:  kl 07:00 - 15:00             www.rokeriet.no  post@rokeriet.no  

Hansens Røkeri AS  Frydenhaugveien 2, 3041 Drammen tlf  32260650 

Terminliste for mai - juni 
 

 

Dato Hendelse Tid Sted 
Mai 

05 Representantskapsmøte 18:00 Klubbhuset 
07 Åpent hus/fluebinding 19:00 Klubbhuset 
10 Sjøfiskekonkurranse vår   
14  Åpent hus/Høkensåsmøte 10:30 Klubbhuset 
21 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 
22-24 NC Yndestad/Guddal, fluefiske   
27 Fiskekameratene 12:00 Klubbhuset 
28 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

Juni 
18 Sommeravslutning 18:00 Klubbhuset 
18 Representantskapets dugnadstur Sandungen 
26-28 Vestfossen Casting Games  Vestfossen 
26-28 NC Stein Eians Minne Cup  Sigdal 
 

85 År 
Bjørn Wiggo Nebell 8. juni 
Sollia 21, 3058 SOLBERGMOEN 
 
70 År 
Einar Rudi 27. april 
Årkvislaveien 5, 3402 LIER 
 
Ulf Ringdahl 4. mai 
Skogerveien 52, 3034 DRAMMEN 
 
Lars Tore Kløvstad 27. mai 
Pjokkabyveien 18, 3442 HYGGEN 
 
50 År 
Bernt M. Winness 8. mai 
Sanatorieveien 63, 3021 DRAMMEN 
 
Espen Gravningsmyr 19. mai 
Korvetten 16, 3038 DRAMMEN 
 
Knut Erik Risvik 15. juni 
Kastanjeveien 44, 3026 DRAMMEN 

http://www.rokeriet.no
mailto:post@rokeriet.no


Returadresse: 
Drammens Sportsfiskere 
Postboks 335 
3001 Drammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vårt bilgummiverksted får du utført hjulservice på alt fra trillebår til anleggs-maskiner. 

Vi tilbyr også dekkhotell og felgretting. 

Vi utfører hjulstillingskontroll på personbiler, SUV og varebiler. 

Våre fagfolk har fagbrev og lang erfaring. 

For våre kontokunder tilbyr vi 24-timers service, og har utrykning med fullt utstyr i servicebil. 




