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1. Styrets sammensetning 
 

 Valg '18 Tilpasset styre ut '18 

Leder Kristoffer Jacobsen Kristoffer Jacobsen 

Nestleder Hans Petter Nyhuus Hans Petter Nyhuus 

Sekretær Jarle Fredagsvik Jarle Fredagsvik 

Kasserer Kent Åke Ripskog Håvard Paulsen 

1. Styremedlem Atle Blegeberg Atle Blegeberg 

2. Styremedlem Lars Atle Dahl - 

Vara Håvard Paulsen - 

2. Styrets Arbeid 

Styremøter 

Det har i 2018 vært gjennomført åtte 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 hatt to frafall pga av flytting. Dette har vi justert for internt slik 

at styresammensetning er slik tabellen over viser.  

 

 Styremøte på klubbhuset før vi tar sommerferie. En bra gjeng  
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Spesielle Oppgaver 

Jubileumstur 

Styret har jobbet med jubileumsåret og å arrangere en spesiell aktivitet. Styret endte med å begynne 

planlegging av en fisketur til utlandet.  Vi begynte allerede i fjor med å se på forskjellige alternativer. Vi 

vurderte Island, Italia, Slovenia, Bosnia og Montenegro.  For å arrangere en slik tur, i alle fall når vi skal 

dra en så stor gruppe som Invicta, er vi avhengige av å tilknytte oss lokale krefter med kjennskap til 

området, både når det gjelder kost, losji, klekkinger og fiske. Vi kom i kontakt i en operatør som 

arrangerte turer til Montenegro, og vi inviterte «Jumai» til å presentere turen for medlemmene før jul i 

fjor. Resultatet er dere kjent med, vi fortsatte ikke planleggingen av denne turen. Vi har dog tenkt å 

fortsette å jobbe med å arrangere en utlandstur, og forsøker å ha et annet opplegg klart ila av dette året.  

Som før, oppfordrer styret 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 2018 et normalt høyt aktivitetsnivå. I Kronologisk rekkefølge har følgende aktiviteter 

blitt gjennomført: 

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

vanlig vis i henhold til vårt utdanningsprogram.  Lars Atle var kursansvarlig i perioden og holdt 2018 

kurset. Dessverre, har vi mistet en dyktig kursansvarlig da Lars har flyttet til Østerdalen,-  og for 

2019\2020 sesongen ser vi etter en permanent erstatter som kursansvarlig. 

I April ble vårt kastekurs arrangert med 17 deltagere. Av disse var det 6 kvinner 

I mail ble det gjennomført tur til Kommersøya etter sjø-ørett.  

Dette er Invictas første felles overnattingstur i telt på mange år. Vi var maksimum uheldig med været,- 

det var virkelig surt, kaldt og vått! Finn Christian stilte med båt og Lars Atle med Lavvu og vedovn. Totalt 

var vi 4 stykker som tok turen ut. Synd ikke flere stilte opp, men det er på en måte forståelig. Det var 

kaldt ute på øyene. Vi som dro ut hadde en flott tur, der vi utnyttet muligheten til å komme oss rundt på 

øyene i båt. Artig var det, å fiske fra Bjerkøyskjera i kuling. Styret vil forsøke å arrangere en slik tur på 

nytt i 2019 sesongen, forhåpentligvis, i bedre vær. 

Referat fra denne turen kan leses på våre hjemmesider  
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I mai ble det gjennomført tur til Høkensås med god deltagelse. Fisket i år var vanskelig på grunn av 

tropevarme og sol, men det er positivt å se at turen fortsatt er populær hos medlemmene.   

I juni gjennomførte vi praktisk fluefiskekurs i Sigdal, dette ble flyttet til Vikersund på grunn av 

vannstanden i Eggedøla. Tre deltakere deltok. Praktisk fiskekurs har blitt en viktig del av vår 

kursportefølje, selv om deltagelsen varier mye fra år til år.  Det er viktig å ha tilbudet, selv om vi ikke 

alltid greier å få mange påmeldinger. Det viser seg ofte at kursdeltagerne blir aktive medlemmer.  

I juli ble Holselva turen avlyst på grunn av ekstremt lav vannstand og tropevarme. Det var så ille at 

fiskekortsalget ble stengt. Vi hadde forhåndsbetalt fiskekortene, og som kjent kan ikke Hallingdøler 

svømme, så disse pengene kunne vi se langt etter. Styret valgte da å kjøpe ut fiskekortene og sende de 

påmeldte på tur til Galten gård.  På Galten var det også lite vann, det vanlige sikfisket ble håpløst, da 

vannstanden også her, var eksremt lav. Likevel ble det en spennende tur der forholdene utfordret oss til 

å prøve nye plasser,- så selv om de store klekkingene uteble fikk vi landet mange flotte fisker.   

Finn Chr  utforsker Bjerkøyskjæra I opprørt sjø  
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 September måned betyr harrfiske på Telneset ved Tynset. En ypperlig oppsummering av denne turen 

kan leses på våre nettsider, Squirmy wormies, part deux. 

 

 

 

Marius fisker strømmen på nedsiden av demningen I Baltak, Hökensås 

Jarle med flott harr oppe ved “renseanlegget” (?) 
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I november arrangerte fluegruppa åpent hus med mange spennende gjester. 

Raphael Andres Diaz og Kjell Rakkenes var kveldens høydepunkter, mens Hans Petter på sitt sedvanlig vis 

serverte nydelig mat. Årets sponsor av arrangementet var importøren av Hends produkter, som 

presenterte sine nyheter for oss.  

 

 

 

 

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.  

 I desember gjennomførte fluegruppa tradisjonell juleavslutning med pizza og selvskryt fra fiskesesongen 

som har gått. Dessverre var det begrenset med bilder i år, på grunn av en vanskelig sesong, så vi fikk også 

tid til å se Lance Egans pedagogiske film om moderne nymfefiske.  

Til venstre: Diaz med sitt foredrag på åpent hus 

Til Høyre: Arrangementets sponsor, Hends, med årets nyheter på Sølfastøya 

 

 

Til Høyre  
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktiviteten har ligget på et planlagt høyt nivå 

Økonomi 

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

budsjettert  Årets underskudd er i hovedsak grunnet i styrets tilbakekjøp av fiskekort for den stengte 

Holselva. 

3. Medlemstall 
Fluegruppa Invicta har pr 22.01.2019: 79 betalende medlemmer noe som er opp 7 medlemmer fra 

fjorårets 72 medlemmer. Styret er fornøyd med utviklingen i antall medlemmer. En liten forklaring på 

tallene- den nedgangen vi ser i 2013 til 2015 er med bakgrunn i opprydding i gamle medlemslister og 

overgangen til elektronisk styreportal. Alt i alt har vi en positiv utvikling i medlemstallet. Frafallet i 

medlemmer kom i realiteten før 2013. Dette kan verifiseres i tidligere årsberetninger 

 

4. Valg 
For aktivitetsåret 2019 er styrets forslag til sammensetning slik: 

Forslag styre 2019 På valg '19 
Kristoffer Jacobsen x 

Hans Petter Nyhuus  

Jarle Fredagsvik  

Håvard Paulsen x 

Atle Blgeberg  

Roy Ingar Hansen x 
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Robert Skoczylas* x 

  

*nyinnmelding  
Valgkomite Thoralf Thorstensen, Finn Christian Ryggetangen 

5. Budsjett 

Budsjett 

    

Driftsinntekter   

    

Kontingent  kr   15 000,00  

Loddsalg  kr     3 000,00  

Kursinntekter  kr     4 000,00  

Studieforbundet  kr     2 000,00  

Diverse salg  kr   10 000,00  

Egenandel fellestur   kr   43 000,00  

Sum Driftsinntekter  kr   77 000,00  

    

Driftskostnader   

    

Rekvisita  kr     1 000,00  

Annonser  kr     5 000,00  

Porto  kr     1 500,00  

Kursutgifter  kr     2 000,00  

Møteutgifter/servering  kr     4 000,00  

Premier annet  kr     1 000,00  

Diverse utgifter  kr     5 000,00  

Foredragsholdere  kr     8 000,00  

Datakostnader  kr     1 500,00  

Promoteringsmateriell  kr     3 350,00  

Fellesturer  kr   45 000,00  

Sum Driftskostnader  kr   77 350,00  

    

Driftsresultat -350,00 

    

    

Renteinntekter  kr        350,00  

Sum Finansposter  kr        350,00  

Årsresultat 0,00 
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6. Resultatregnskap med balanse 
 

Se vedlegg 

Revisors beretning 

 

 


