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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: Kristoffer Jakobsen            

Nestleder: Erik-Aleksander Larsen 

Kasserer: Espen Sevlie Smith 

Sekretær: Erik Torp 

Styremedlem kurs/oppl: Thoralf Thorstensen 

Styremedlem tur: Finn Christan Ryggetangen 

Styremedlem: Lars A. Dahl     

Varamedlem: Kent Åke Rippskog 

Valgkomite: 
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Formann Kristoffer Jakobsen 

2. Styrets Arbeid 

Styremøter 
Det har i 2016 vært gjennomført 7 styremøter i Invicta. Referatene fra alle styremøter er lagt ut på DS sin 
hjemmeside, samt lagret i skyen. Styremøtene har i kort omhandlet aktiviteten klubben har bedrevet 
inneværende år, med hovedfokus på planlegging av turer og kurs. Styremøtene er kort oppsummert i de 
følgende punktene 

Resultatbudsjett 
Styret hadde for 2016 utarbeidet et resultatbudsjett med nullresultat med bakgrunn i at vi ønsker å 
tilbakeføre mest mulig av midlene til medlemmene i form av tur, foredrag, kurs og medlemsmøter. 
Budsjettet er revidert to ganger i løpet av våren 2016 for å kompensere for utelatte turer og Invictas 
årsfest. 
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Åpent Hus 
Fluebinding under Åpent Hus har vært bra i vårhalvåret 2016. Vi har vært mellom 6-10 mann hver 
torsdagskveld og dette er en markant oppgang fra fjoråret. 

Fluebinderkurs for nybegynnere 15. januar 
Fluegruppa Invicta startet 2016 med første kurskveld i fluebinding for nybegynnere 15.januar. Kurset går 
som alltid over fem kvelder av ca 3 timer pr kveld. Kursdeltagerne lærer grunnleggende teknikker for å 
binde våtfluer, tørrfluer, streamere og nymfer. Det var ti kursdeltagere som meldte seg på hvorav to var 
juniorer, seks var medlem av DS, en var ikke-medlem av DS og en meldte seg inn i DS ved kursstart. 
Kurset ble kyndig gjennomført av kursansvarlig Thoralf Thorstensen med støtte av Erik Torp, Kristoffer 
Jakobsen og Espen Smith. Kurset ble arrangert med 3+2 kvelder. Invicta hadde i utgangspunktet planlagt 
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med et fluebinderrelatert foredrag torsdag 4. februar, men fikk ikke tak i noen som holder den kvaliteten 
vi ønsker å tilby våre medlemmer. I stedet fikk vi trommet sammen til en bindekveld med nye og gamle 
fluebindere. Spesielt hyggelig var det at guttene bak fullflex.no tok seg turen fra Oslo til Drammen for å 
være med og binde.  (https://fullyflexed.wordpress.com/category/full-flex/) Ronny og Ørjan 
representerer fluefiskere på en utmerket måte og de er hjertelig velkommen tilbake.  

Fluebinderkurset 2016 må betegnes som en suksess og vi ser at kampanje på FB, hjemmeside og innlegg 
under «Det Skjer» i Drammens Tidene virker. For kurset i 2017 har styret budsjettert med kr 3000,- til 
innkjøp av nytt bindemateriale, da det vi har begynner å bli noe rufsete. 

Styremøte 23. februar 
Årets første Styremøtet i Invicta ble gjennomført 23. februar. Saker som ble diskutert var gjennomføring 
av årsmøtet, betaling av Hökensåstur, kortline nymfekurs, konkurranse og håndtering av juniorer på tur. 
Fullstendig referat er lagt ut på DS Hjemmeside. 

Invicta Årsmøte 25. februar 
Invictas årsmøte ble gjennomført i henhold til vedtektene 25. februar. Referatet er lagt ut på DS 
Hjemmeside. 

Brettekveld 8. mars 
I forbindelse med utsendelse av kontingent for medlemskap i fluegruppa sendte vi ut 70 giroer til folk 
som er registrert på våre lister. 62 av disse var registrert, mens 8 er fluefiskere som har vært med Invicta 
men ikke er medlem. Samtidig fikk vi spikret årsfesten Invicta til den 9. april, samt ordnet opp med 
elektronisk innmelding og egen e-mailadresse til fluegruppa. Adressen er 
invicta@drammenssportsfiskere.no. 

Sjøørrettur 24 mars 
I tradisjonen tro arrangerte Invicta også i år den tradisjonelle sjøørretturen. Turen er ikke mer komplisert 
enn at vi møtes på YX-stasjonen i Sande og etter litt «skitpreik» drar folket ut og fisker på begge sider av 
Sandebukta. I år var det også mange nye fjes med på tur og dette er ekstra hyggelig. Vi hadde også med 
noen «hangarounds» fra andre klubber og foreninger og totalt sett var det rundt 18 stykker som lot 
påskefjellet være i fred og heller tok en tur til fjorden. Med et aldersspenn fra 14 til nesten 80 år så 
hadde vi skikkelig bredde blant klubbens medlemmer. I dag deltok alt fra nybegynnere til 
landslagsfiskere og stemningen rundt lunchgrillen var upåklagelig. Fisket har nok vært litt kilent, men 
Lars Dahl kunne rapportere om at han hadde tatt sju sjøørreter (og mistet noen også) så det dreier seg 
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om å finne de rette plassene. Yngstemann på turen, Andreas på 14, fikk dessverre ikke fisk i dag men det 
er artig og se hvor godt han håndterer #7 stanga  under forhold som var utfordrende selv for erfarne 
fiskere. Vi antar at vi har en ny Lars Lenth på gang her. Som innledningsvis nevnt så samles vi til felles 
lunch. Her fikk grillpølsene kjørt seg blandet fra røverhistorier om de store fiskene vi hadde mistet… 

Styremøte 5. april 
Styremøtet i april dreide seg først og fremst om å konstituerer nytt styre. Saker som ble behandlet var 
kastekurs, temakveld kortlinenymfing, temakveld Hökensås og Invictas årsfest. Fullstendig referat er lagt 
ut på DS Hjemmeside. 

Pro tube Demo 7. april 
Vi inviterte Eirik Fjelldal og Tommy Josefson til og holde demo på Pro Sportsfisher tubeutstyr. Dette er 
utstyr som spesielt er ment til å binde laksefluer med. Demoen var ren kommersiell så Invicta hadde 
ingen foredragsutgifter her. Det ble gjennomført systemdemo og demo på hvordan fluene bindes med 
systemet. Fremmøte var middels men de som deltok hadde et veldig bra utbytte av demoen. 

Årsfest Invicta 9. april 
Årsfest Invicta ble gjennomført på Oscars i Drammen med tre-retters middag og god drikke. 14 
medlemmer med følge deltok. Festen finansieres av medlemmene selv. 

 

Temakveld Kortlinenymfing 21. april 
Fluegruppa prøvde noe nytt torsdag 21. april. Som resultat av styremøtevedtak arrangerte Invicta en 
temakveld om kortlinenymfing under åpent hus kveld. Kristoffer Jakobsen, Thoralf Thorstensen og 
Joaquin Santana demonstrerte utstyr og stenger for bruk under tsjekkisk og fransk nymfefiske. Spesielt 
ble det lagt vekt på hvordan man knyter opp en nymferigg. Kvelden viste seg å være populær og vi hadde 
flere innom enn vi har hatt på de siste foredragskveldene. Det er også hyggelig at vi får besøk fra andre 
klubber på slike arrangementer. Det var folk fra Flyfishaholics, Østsiden og FullyFlexed fra Oslo. Totalt 
sett var denne kvelden en suksess. 

Kastekurs med Fluestang 23 og 24 april 
På årets kastekurs var det til sammen 19 elever fordelt på 13 seniorer og 6 juniorer. Invicta stilte med 7 
instruktører samt støttepersonell for å gjennomføre kurset. Vi vervet 8 nye medlemmer etter kursslutt. 
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Kurset ble gjennomført med et meget tilfredsstillende resultat og vi fikk gode tilbakemeldinger fra 
deltagerne. 

Fluefisketur til Hökensås 25-29 mai 
Invictas tradisjonelle Hökensåstur ble i 2016 gjennomført fra 25 til 29 mai. Det var i utgangspunktet 28 
påmeldte, men fire mann måtte trekke seg av forskjellige grunner i forkant av turen. Vi fisket i Tidan og 
sjøene som normalt, men fredag fisket vi samlet i Bestasjøen da Strandgölen var leid av andre. Fisket var 
tregt da været ikke var på vår side. Spesielt gledelig var det at det var med mange nye ansikter på turen 
og tilbakemeldingene har vært umiddelbart positive. Gratulerer til Christoffer Karlsen som regjerende 
skrellkoljemester med en regnbueørret på 2,2 kilo 

Praktisk Fluefiskekurs 3 og 4 juni 
Fluegruppa Invicta gjennomførte fredag 3 og lørdag 4. juni et praktisk fluefiskekurs for nybegynnere. 
Dette er andre gang i «moderne» tid at vi gjør dette og også i år ble kurset godt mottatt. Fleste parten av 
kursdeltagerne hadde deltatt på vårt kastekurs i april og det var artig og se hvor gode noen av dem 
hadde blitt. Kursets teoretiske del ble gjennomført på Sølfastøya, mens den praktiske delen 
gjennomføres i Sigdal, nærmere bestemt Storelva og Eggedøla.  

 I utgangspunktet var det åtte påmeldte deltagere. Dette er betydelig mindre enn i fjor, men her skal nok 
vi i styret også ta på oss litt skyld da det ikke ble tid til å reklamere like godt som forrige år med bakgrunn 
i hektiske jobb- og privatliv. Imidlertid var kvaliteten på kurset i år bedre da vi vi stilte med nesten 1:1 i 
antall instruktører. 

Kurset gjennomføres som tidligere nevnt med en teorikveld og en praktisk dag. Teorikvelden ble 
gjennomført i kokvarme på Sølfast og her gjennomgikk vi en del utstyr som stenger, snøre, sneller og 
fortom og ikke minst fluer og enkel insektlære. Hver elev mottok en kurspakke med krokløsner, nipper, 
retraktorsnelle, fortom og seks fluer. Dette er grunnleggende utstyr for å starte fluefiske og noe alle har 
bruk for. Teoridelen tok også for seg enkel teori om hvor i elven du finner fisken samt fisketeknikker med 
fluestang. 

Lørdag 4 juni opprant med strålende solskinn og alt vitnet om at det ville bli en varm dag. Fint for 
badeturister, ikke så bra for oss fluefiskere. Vi møttes på gamle Fritidstunet ved Prestfoss kl 09:00 og 
allerede da begynte det å bli varmt. Etter en rask forflytning til Storelva tok Thoralf med deltagerne ut i 
vannet og gjennomførte en eksemplarisk demonstrasjon av dead drift hvor han også tok dagens første 
ørret.  Deretter fordelte vi elevene på instruktørene og dro og fisket. I fjor var det surt og kaldt og det ble 
kun tatt tre fisker. I år ble det annerledes. Ryktene sier at det var Kurt Petter som tok den første ørreten 
blant kurselevene, men de aller fleste var tidlig borti fisk. Gjengs for alle var et tilslag som var en 
huggpilkfisker verdig og dette var noe vi jobbet en del med.  
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Kurset gjennomføres som en mest mulig normal fisketur (hvis det er noe som heter det…) hvor 
instruktørene kommer med tips og råd i forbindelse med elevenes ferdigheter og standpunkt og ikke 
minst svar på spørsmål en fersk fluefisker måtte ha. Det var så vidt oss bekjent kun en av deltagerne som 
ikke fikk fisk. 

Vi gikk ikke med økonomisk overskudd på dette kurset. Deltakeravgift var satt til kr 1000,- for senior og 
100 for junior og få seniorer og flere juniorer gjør inntekten mindre. Samlet underskudd ble ca. 148 
kroner, noe vi kan leve greit med da Styrets motivasjon ikke er å tjene penger, men å skape nye 
fluefiskere. Eksakte inntekter og utgifter i forhold til kurset fremkommer i årsregnskapet  

Navn Inntekt Utgift 
Kursavgift 4300  
Kurspakke  4550 
Mat  968 
Forbruksutstyr  190 
Tilskudd 
Studieforbundet 

1260  

 

Styret i Invicta ønsker å rette en stor takk til instruktørene som stilte opp og Sigdal Grunneierlag som lot 
oss fiske gratis denne dagen. 

Kurs i Kortlinenymfing med Martin Drož 9-10 juli 
Martin er en meget dyktig sportsfisker og har i flere år deltatt som landslagsutøver på det Tsjekkiske 
landslaget. Han har vært både europa- og verdensmester i fluefiske og er en spesialist på nymfefiske. 
Tilsammen var det 10 fluefiskere som hadde tatt veien til Sølfast denne første helgen i fellesferien. Folk 
kom fra fjern og nær og det var faktisk flere deltagere utenfra enn fra Invicta. Nå skal ferien ta en del av 
skylden for det, men det er alltid hyggelig å møte nye fluefiskere. Teoridelen av kurset ble holdt i en 
uformell tone og Martin oppfordret oss hele tiden til å stille spørsmål. Teoridelen var tredelt, først gikk 
Martin gjennom teori om stenger, sneller, snører og fortom og da med spesielt fokus på fortommen. 
Deretter demonstrerte han praktisk fiske og avslutningsvis ble det fokusert på fluer med tilhørende 
bindedemo. Totalt så holdt vi på fra ti om morgenen til klokken var nesten fire på ettermiddagen. Dag to 
ble arrangert i Storelva i Sigdal. Dette var en dag med praktisk nymfefiske under veiledning fra Martin. 
Samtlige kursdeltagere fikk fisk og tilbakemeldingen på kurset var gode. Kurset fremkommer ikke 
økonomisk i Invictas årsregnskap da samtlige deltagere betalte direkte til Martin. 

Galtentur 14-18 juli 
Turen til Galten ble gjennomført som klubbtur for første gang på mange år. Denne tradisjonelle turen har 
vært populær i Invicta før, men i år var det bare 7 medlemmer som deltok. Vi hadde i utgangspunktet 
booket 15 plasser med bakgrunn i stor interesse etter fjorårets tur og denne turen ble derfor et 
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tapsprosjekt som det fremgår av regnskapet. Styret valgte å opprettholde prisen på 1200,- kroner per 
person for turen og dekket underskuddet fra klubbkassen. Bakgrunnen for denne avgjørelsen var at 
styret syntes det var feil og skru opp prisene for de som hadde meldt seg på, med bakgrunn i at styret 
hadde budsjettert feil. Styret i Invicta tar dette til etterretning og vil søke å hindre at slikt skjer i 
fremtiden. For neste års Galtentur er det kun bestilt en hytte (8 plasser) da sommertur tydeligvis er 
mindre interessant enn vår og høsttur.  

Trysiltur 30 aug til 4 september 
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. Deltagerne fra Invicta var fornøyd med 
turen totalt sett. 

Styremøte 12 sept. 
Referat på DS sin hjemmeside 

Styremøte 27 okt 
Referat på DS sin hjemmeside 

Bustefluekurs 5-6 november 
I et forsøk på å gjennomføre flere medlemsaktiviteter så arrangerte fluegruppa et kurs i buste- og 
hjortehårsfluer den 5-6 november. Fremmøtet var begrenset med bakgrunn i et avsindig snøvær, men de 
som tok turen hadde godt utbytte av kurset.  
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Aktiviteten har ligget på det nivået som i utgangspunktet var planlagt. Året har hatt høyere aktivitet enn 
2015 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. Vi har 
opplevd en nedgang i deltagelse på turene i 2016 med Hökensås som et hederlig unntak. Manglende 
deltagelse på turene står for hoveddelen av det regnskapsmessige underskuddet for 2016. Styret vil søke 
og opprettholde aktiviteten i 2017, men med bakgrunn i lav oppslutning om turene så er det bestilt 
færre plasser. 

3. Medlemstall 
Fluegruppen Invicta har pr 31.12.2016 68 betalende medlemmer. Dette er en liten oppgang fra 2015 
med fem nye medlemmer. To medlemmer har sluttet i løpet av 2016. 
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4. Valg 
For aktivitetsåret 2017 er følgende verv på valg: 

- Kasserer (Kent Åke Rippskog) 
- Styremedlem (Lars A Dahl) 
- Styremedlem (Hans Petter Nyhuus) 
- Vararepresentant (Espen Smith) 

 
Etter valg antas nyvalgt styre å se slik ut: 

- - Formann (Kristoffer Jakobsen)  
- - Nestformann (Erik Aleksander Larsen) 
- - Sekretær (Erik Torp) 
- - Styremedlem (Lars A. Dahl) 
- - Styremedlem: (Hans Petter Nyhuus) 
- - Vararepresentant: (Espen Smith) 
- - Kasserer: (Kent Åke Rippskog) 

  

Finn C Ryggetangen og Thoralf Thorstensen er valgkomite for Invicta 2018 

 

5. Økonomi 
Økonomien til fluegruppa Invicta i 2016 har gått noe ned i forhold til 2015. Dette er på grunnlag av 
bestilte turer vi har arrangert, men vi har ikke fått det antall påmeldte som ønsket. Da disse bestillingene 
ikke er refunderbare på antall bestilte rom / sengeplasser, så har vi noe mindre inneværende saldo nå, 
enn fra året før.  Saldo i vår favør 31.12.16. er på 71,600,67 NOK.  Renter bokført for året 2016 er på 
560,00 NOK. Nedgangen skyldes ikke bare underskudd på turene, men også innkjøp av klubbeffekter for 
videre salg. Ellers så har det vært normale utgifter og inntekter i gjennom året. Dette være seg inntekter 
fra diverse kursinntekter, medlemskontingent, loddsalg, salg av Invictarekvisitter som f.eks. T-shirts. 
Utgiftene er gått til fellesturer, foredragsholdere og utvikling av ny logo for Invicta. Noe småutgifter til 
diverse rekvisita som printerpapir, blekkpatroner og porto er det også blitt. Ut i fra Invictas økonomi, er 
det lønnsomt og fortsette med samme inspirasjon og engasjement til neste år også. 

Revisors beretning 
 

 


