
   

 

 

Møtereferat Fluegruppa Invicta 

 

Dokument ID: 05/16 

Møtedeltagere: Kristoffer Jakobsen, Thoralf Thorstensen, Lars A. Dahl, Kent-Åke Ripskog, 

Finn Christian Ryggetangen, Erik Torp 

Ikke møtt: Erik-Aleksander Larsen, Espen Smith (Meldt forfall) 

Kopi til: Styret DS 

Møteleder: Kristoffer Jakobsen 

Referent: Erik Torp 

Innkalt av: Kristoffer Jakobsen 

Møtedato: 2016-09-12 Kl 18:30 

Sak: Referat Styremøte Fluegruppa Invicta Drammen Sportsfiskere Sept  2016 

 

 

Nr. Sak Ansv. Tidsfrist 
 

1 Saksliste: Se vedlegg   

2 31/16: Agenda for høst vinterhalvåret: 
Busteflue/Hjortehårsflue Kurs – Vi arrangerer kurs i b/hj fluer. 

Thoralf instruerer i Busteflue. Kristoffer instruerer i 

Hjortehårsfluer. Kurset forsøkes gjennomført 5 og 6 november 

på huset. Vi satser på en sosial samling på kvelden den 5.  

 

Fluebinderkurs 2017: Thoralf er HI. Erik og Lars er HJI. 

Kurset starter den 12 januar 2017. Utstyret må oppdateres før 

kurset. 

 

Invicta Open Fluebindercup: Vi starter i januar. Kristoffer er 

hovedansvarlig. Planarbeid starter nå. 

 

Torsdagskveldene: Foredragskvelder med foredrag har i de 

siste årene vist seg å ikke trekke spesielt mye folk. Vi prøver 

med en FB sak hvor vi spør medlemmene om hva de ønsker å 

ha i løpet av vinter og vår. Styret foreslår at vi gjennomfører 

noen former for workshop. Vi ser også på om det kan finnes 

aktuelle foredragsholdere. 

 

Invictafest: Vi sjekker ut noen nye steder. Festen blir arrangert 

rundt 8.mars. Lars er ansvarlig. 

 

Sjøørretkurs arrangeres ikke i år, men vi ser på muligheten for 

  



 

 

å kombinere kurset med sjærtorsdagsturen i 2017. 

 

3 32/16 Evaluering Galten 

Vi gikk underskudd med rundt 7500,-  på Galtenturen med 

bakgrunn i lav oppslutning. Vi har bestilt tur til neste år 5-9 

juli 2017, med plass til 7 stykker. Her blir det førstemann til 

mølla når vi åpner for påmelding. NB. Vi avlyser turen hvis 

det ikke blir fylt opp med 7 deltagere. 

 

Årets tur var for øvrig en suksess for de som var med med godt 

fiske. 

  

4 
33/16 Evaluering Trysil 

Det var 6 påmeldte på turen. På grunn av dårlig deltagelse gikk 

turen med underskudd på 6200,-  Turen ble lagt til Trysil med 

bakgrunn i at Telneset hadde dobbeltbooket vår bestilling og 

laget så mye rot at vi måtte finne et nytt sted. Høstturen 2017 

arrangeres til Telneset. Ansv: Finn Christian. 

  

5 34/16 Evaluering Kortlinekurs med Martin Droz 

Kurset var meget bra, men var mest beregnet på 

konkurransefiskere. Vi satser på å gjøre det samme til neste år. 

Ansvarlig: Thoralf  

  

6 
35/16 Regnskap og Budsjett 

Utsettes til neste møte da Kasseres ikke hadde mulighet til å 

delta. 

  

7 
36/16 Ungdomsgruppe 
Se referat fra juni 

  

8 
37/16 Innkjøp til Klubbhus 

DS-Sak. Behandles ikke av styret Invicta 
  

9 
38/16 Supplering av fluebindemateriell 

Styret setter av 8 desember til å gåi gjennom kursmateriellet 

for å se hva som må oppgraderes. 

  

10 
39/16 Bruk av metallskap på kursrommet 

Vi har to tilgjengelige skap som kan brukes. Disse låser vi inn 

salgsmateriell i. 

  

11 
40/16 Årsrapport beretning 

Denne er i produksjon. Erik sender draftet til styret straks. 
  

12 
41/16 Eventuelt 

Ingen punkter 
  

 


