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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: Kristoffer Jakobsen            

Nestleder: Vakant 

Kasserer: Espen Sevlie Smith 

Sekretær: Erik Torp 

Styremedlem kurs/oppl: Thoralf Thorstensen 

Styremedlem tur: Finn Christan Ryggetangen 

Styremedlem Web: Erik-Aleksander Larsen      

Varamedlem: Runar Holm 

Valgkomite: Bjørn Håvelsen og Mathias Gjerstad 

 

Formann Kristoffer Jakobsen 
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2. Styrets Arbeid 

Styremøter 

Det har i 2015 vært gjennomført 6 styremøter i Invicta. Referatene fra alle styremøter er vedlagt 

årsberetningen som vedlegg 1-6. Styremøtene har i kort omhandlet aktiviteten klubben har bedrevet 

inneværende år, med hovedfokus på planlegging av turer og kurs. 

Spesielle Oppgaver 

Det har i løpet av 2015 vært et større fokus på opplæring og kursing av nybegynnere enn tidligere. Vi har 

gjort dette i et forsøk på å verve nye medlemmer, samt gi eksisterende medlemmer flere tilbud ut over 

åpent hus og våre tradisjonelle turer.  

Aktivitet 

I hele 2015 har det vært gjennomført kurs og turer i regi av Invicta. Fluebinderkurs ble gjennomført som 

normalt i januar og februar. Siste helg i april ble det arrangert kurs i kasting med fluestang hvor vi hadde 

19 deltagere. I mai gjennomførte vi et praktisk fluefiskekurs som en oppfølging av kastekurset. Kurset ble 

gjennomført med en teorikveld på Huset og en hel fiskedag på Soneren. Til sammen deltok det 13 elever. 

Vi fulgte opp praktiskkurset med et sjøørretkurs i oktober hvor vi også hadde fått låne en hytte i 

Sandefjord, slik at det var mulighet for overnatting for de som ønsket dette. Det var sju deltagere på 

dette kurset, men det må nevnes at det var en del frafall med bakgrunn i sykdom og oppdukkende saker.  

På turfronten har vi gjennomført en korttur og tre langturer. Invicta startet med vår tradisjonelle dagstur 

etter sjøørret på Skjærtorsdag. I slutten av mai dro vi til Hökensås etter regnbueørret. Her må spesielt 

Eigil Jenssen nevnes, som debuterte som fluefisker med 1,5 kg Båge. Styret gratulerer. I juli gikk turen til 

Galten Gård. Denne turen har ikke vært arrangert på en stund og målet er å få den tilbake i 

aktivitetslisten. Turen ble ikke annonsert som normalt, da den kom nærmest som et innfall på en 

klubbkveld. Vi bestemte dermed å prøve turen på nytt før vi bestemte oss for å gjeninnføre den. Turen 

var en suksess og den står nå på Invictas aktivitetskalender igjen. I 2016 har vi 15 plasser der. 

Telnesetturen med harrfiske på Tynset ble gjennomført første helg i september med god deltagelse. 

Turen er også booket for 2016. 

Invicta har også arrangert foredrag med Eivind Berulfsen(Sjøørretfiske), Magnus Riksfjord (sjøørretfiske 

på Fyn) og Vidar Numme (Gjeddefiske med Flue) spredt utover vår- og vinterhalvåret.  Hver torsdag i vår 

og høstsesongen har det vært åpent hus og fluebinding på Sølfast, med noe varierende deltagelse.  
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En av få ørreter som ble tatt på praktisk fluefiskekurs. 

På konkurransefronten har Invicta deltatt med Toralf Thorstensen, Espen Smith og Frank Pedersen under 

EM i Italia. Invicta har ikke stilt komplett lag under noen konkurranser i 2015, men har deltatt med 

enkeltpersoner under norgescup. Styret ønsker at Invicta skal stille lag i NC/NM og frem mot neste 

årsmøte vil vi arbeide for dette. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktiviteten har ligget på det nivået som i utgangspunktet var planlagt. Året har hatt høyere aktivitet enn 

2014 og styret mener dette er viktig i forhold til å beholde medlemmer og rekruttere nye. Vi har hatt 

noen færre foredrag enn planlagt og mye av bakgrunnen for dette er at vi ikke har hatt tid til å leie inn 

foredragsholdere, da styret også har vært opptatt med en del jobbmessige og private ting. Styret vil søke 

og opprettholde aktiviteten i 2016. 
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Økonomi 

Økonomien til fluegruppa Invicta i 2015 har vært god. Vi har hatt normale utgifter og inntekter gjennom 
året, da dette vedrører diverse kursinntekter, medlemskontingent, loddsalg og utgifter vedrørende 
fellesturer samt foredragsholdere. Det har også vært småutgifter på diverse rekvisita. Vi har også fått 
tilskudd fra Studieforbundet Natur og Miljø pga. kursvirksomhet. Ved årets utgang, vil vi ha en 
inneværende saldo i pluss på omkring 104.000 kroner. Ut i fra Invictas økonomi, er det lønnsomt og 
fortsette med samme inspirasjon og engasjement til neste år også. 
 

3. Medlemstall 
Fluegruppen Invicta har pr 31.12.2015 63 betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 18 

medlemmer siden 2014. Det kan forklares med at vi gjorde en ryddejobb i medlemslistene våre 

inneværende år. 

For aktivitetsåret 2016 er følgende verv på valg: 

Formann: 

Nestformann: 

Sekretær (Erik Torp stiller til gjenvalg)  

Varamedlem: 

 

4. Økonomi (Resultatregnskap med balanse) 

Revisors beretning 

 

 


