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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: Kristoffer Jakobsen  

Nestleder: Erik Aleksander Larsen 

Kasserer: Kent-Åke Ripskog 

Sekretær: Erik Torp 

Styremedlem: Hans-Petter Nyhuus 

Styremedlem: Lars A. Dahl 

Vara: Espen Smith 

Valgkomite: Finn Christan Ryggetangen og Thoralf Thorstensen 

2. Styrets Arbeid 

Styremøter 

Det har i 2017 vært gjennomført sju styremøter i Invicta. Referatene fra alle styremøter er tilgjengelig på 

DS sin hjemmeside under Fluegruppas fane. Styremøtene har i kort omhandlet aktiviteten klubben har 

bedrevet inneværende år. Styret har ikke hatt møtende nestleder eller vara i perioden. 

 

Spesielle Oppgaver 

Fluegruppa har i 2017 sett resultater av vårt arbeid med å bedre tilkomsten langs kysten. Vi har etter 

brevveksling med Holmestrand kommune og fylkesmannen lykkes med vårt standpunkt ovenfor 

kommunen, at en rekke gjerder på Smørstein og Engnestangen var ulovlige. Tiltakshavere har her fått 

krav om fjerning av disse hindrene. Hva som skjer videre i denne saken er uklart, da tiltakshavere har 

engasjert advokat og bestrider avgjørelsen. Likevel vil jeg påstå-  at denne saken, som startet med at DS 

sendte et brev på vegne av fluegruppa allerede i 2015, har fått et vellykket resultat med sportfiskerøyne 

så langt og satt søkelyset på den uønskede privatiseringen av strandsonen. 

Takk til våre samarbeidspartnere i denne saken, FNF Vestfold og Buskerud. 

Fluegruppa har i 2017 varslet om ulovlig skilting i strandsonen ved Sjøskogen. Dette tok kommunen tak i 

umiddelbart og ga pålegg til skilteier om fjerning.  
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Styret oppfordrer alle våre medlemmer til å dokumentere ulovlig aktivitet i strandsonen. Styret tar 

gjerne oppgaven med å følge opp sakene videre dersom vi blir varslet om uønskede forhold. Det samme 

gjelder dersom du blir bortvist fra områder i strandsonen- noter sted og spør om navn på vedkommende 

og varsle styret dersom du ikke ønsker å følge opp saken selv.  

 

 

Aktivitet 

Fluegruppa har i 2017 søkt å holde et jevnt høyt aktivitetsnivå. I Kronologisk rekkefølge har følgende 

aktiviteter blitt gjennomført: 
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Januar-Februar. Fluebinderkurs for nybegynnere. Med rundt ti deltagere ble kurset gjennomført på 

vanlig vis i henhold til vårt utdanningsprogram. Dette var siste gang Thoralf Thorstensen holdt kurset og 

Styret i Fluegruppa vil rette en stor takk til han for alle årene han har arrangert dette kurset.  

Det ble også startet en fluebinderkonkurranse i januar, men denne må kunne omtales som en fiasko da 

kun tre deltagere meldte seg på. Dette er også en trend andre har merket og fluegruppa ser ingen 

hensikt med å arrangere tilsvarende fluebinderkonkurranser i fremtiden.  

I april ble det gjennomført Invictafest, tradisjonell sjøørrettur på Skjærtorsdag samt kastekurs for 

nybegynnere. Det var godt fremmøte på kastekurs og noen nye medlemmer ble vervet.  

I mai ble det gjennomført tur til Høkensås med god deltagelse. Fisket i år var vanskelig med bakgrunn i 

lav vannstand, men det er positivt å se at turen fortsatt er populær hos medlemmene.   

I juni var det planlagt praktisk fluefiskekurs i Sigdal, men dette ble avlyst med bakgrunn i dårlig 

påmelding. I Juli måned arrangerte fluegruppa tur til Galten og her hadde vi noen fantastisk fine 

fiskedager. 

 

 

 

 

Thoralf fisker Hola under Danicaklekking på Invictas Galtentur.  
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 September måned betyr harrfiske på Telneset ved Tynset. Etter en litt laber påmelding fikk vi fylt opp 

turen og det var flere medlemmer som fikk oppleve moderne nymfefiske for første gang.  

I november arrangerte fluegruppa en ny versjon av åpent hus.  

 

 

 

Vi gjennomførte en lørdag med workshop, foredrag, loddsalg og generell fluebinding og medlemshygge. 

Dette var såpass suksessfullt at vi satser på å gjøre dette til en halvårlig seanse.  

“Gjengen”  koser seg under fellesmiddag I storstua på Telneset. Invictas harrtur I september 
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 I desember gjennomførte fluegruppa tradisjonell juleavslutning med risgrøt og selvskryt fra 

fiskesesongen som har gått. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktiviteten har ligget på et noe høyere nivå enn planlagt. 

Økonomi 

Økonomien i fluegruppen Invicta har vært god i inneværende år, men styret har hatt høyere utgifter enn 

budsjettert med utgangspunkt i innkjøp av nye fluesneller, et videokamera og utgifter i forhold til design 

og innkjøp av fluebokser med klubblogo. Disse boksene er imidlertid populære og pr desember er 

halvparten solgt.  

Styret i fluegruppa har søkt styret i DS om midler til å støtte villakssaken denne perioden uten at dette 

ble innvilget.  

3. Medlemstall 
Fluegruppa Invicta har pr 31.12.2017: 72 betalende medlemmer.  

4. Valg 
For aktivitetsåret 2018 er styrets forslag til sammensetning slik: 

Formann            Kristoffer Jakobsen (Gjenvalg 1 år) 

Nestformann     Hans-Petter Nyhuus (Nyvalg) 

Sekretær            Jarle Fredagsvik (Nyvalg) 

Kasserer            Kent Åke Ripskog (ikke på valg) 

Styremedlem     Atle Blegeberg (Nyvalg) 

Styremedlem     Lars A Dahl (ikke på valg) 

1. varamedlem    Håvard Paulsen 

Valgkomite Erik Torp, Espen Smith 

5. Resultatregnskap med balanse 

Revisors beretning 

Regnskapet revideres ab hovedrevisor og godkjennes på DS årsmøte.  Regnskapet gjennomgås og 

godkjennes under forutsetning av at revisor godkjenner regnskapet. 


