
   

Møtereferat fra medlemsmøte i DS 
20.06.2019

Dokument ID: 5/19
Møtedeltagere: DS
Meldt forfall:

Ikke møtt:

Robert Sørli

Møteleder: Rolf Nyborg
Referent: John Tollefsen
Møtedato: 23.05.19 kl. 19-21på Sølfast

Nr. Sak Ansv. Frist

1
Alle 20 nye medlemmer hittil i 2019 var invitert til medlemsmøte
på Sølfast.

2 Ca. 8 nye medlemmer var til stede og alle ble ønsket velkommen.

3

Historien til Sølfastøya fra 1788 ble presentert av Rolf.
Navnet Sølfast kommer fra Sølfast Ingvaldsen som eide øya og 
drev en gård på øya.
En dampsag ble bygd på Sølfast i 1872 og sagmester Petter Olsen
flyttet dit i 1875. Familien Olsen drev gårdsbruk på Sølfast til 
1981 da det siste ekteparet Olsen flyttet fra Sølfast som ble kjøpt
av Drammen kommune.

4

Drammens sportsfiskere ble stiftet 28. oktober 1935 og 
foreningens formål var å øke fiskebestanden og muliggjøre og 
lette adgangen til sportsfiske for foreningens medlemmer og 
allmennheten for øvrig.

5
Medlemsbladet Sportsfisker'n kom ut i 1947 etter forslag fra 
Erling Lærum.

6

Nå består DS av følgende grupper med stiftelsesår:
Casting: 1960.
Ungdomsgruppa: 1968
Havfiskegruppa: 1973
Huskomiteen: 1979
Fluegruppa: 1988
Fiskestell:
Drammenselvutvalget: 1988
Døpt om til Vannmiljøutvalget i 2005

7 Presentasjon av gruppene:

8

Søltjørn v/Hans Petter:
DS leier en hytte med fiskerett til 2 vann på Hardangervidda.
Begge vanna har gytebekker og er selvproduserende med fisk. 
Grunneierne foretar garnfiske som også fungerer som tynnefiske.
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Hytta har 6 sengeplasser, kokemuligheter, servise og bestikk.
Alle medlemmer i DS kan leie hytta i juli og august. Bestilling 
foretas her: https://drammenssportsfiskere.no/soltjornhytta/

9

Fluegruppa v/Hans Petter:
Foredrag på Sølfast hver torsdag i vinterhalvåret.
Invicta open er et arrangement med aktiviteter som:

• fluebinding
• foredrag
• bilder fra turer
• sosialt samvær

Turer:
• Høkensås i Sverige
• sommertur
• høsttur
• Sjøørret-tur

Kurs:
• fluebinding
• fluekasting
• praktisk kurs bestående av en teoridel på torsdag kveld 

etterfulgt av elvefiske på lørdag.
• sjøørret-fiske

Alle medlemmer betaler 200kr i tillegg til kontingent til NJFF.

10

Havfiske v/Jostein:
3-4 turer i året
Skreifiske i Lofoten
Turer via Nordic sea angling http://nordic-sea-angling.se/ 
Ca 15.000kr for en tur som inkluderer kost og losji.
Turer til Averøy i nærheten av Kristiansund i september 2019.
Tur til Langesund.

11
Ungdomsgruppa v/Hampus:
Street-fishing i august i samarbeid med Solbergelva JFF.
Ønske om å starte en aktivitetsgruppe for unge.

12 Fiskestell v/Truls:
Bemanning av matstasjoner på Hauer'n i februar.
Aktiviteter i Finnemarka fra nærvanna til Drammen til Lårvika i 
nord.
Restaurering av gytebekker for at fisken skal kunne formere seg 
selv.
Sandungsdemningen er revet og kulper, gytegrus og trapper 
lages for at fisken skal kunne forsere en høydeforskjell på ca. 1 
meter.
Tynnefiske av abbor og ørekyte om våren.
Abboren blir renset og frosset. Skal brukes til et arrangement på 
Spiralen i september.
Stamfiske om høsten for å skaffe befruktede egg til Dofas 
settefiskanlegg.
Settefisk til vann uten egenproduksjon.
Overføringsfiske fra bekker og vann med betydelig 

https://drammenssportsfiskere.no/soltjornhytta/
http://nordic-sea-angling.se/
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egenproduksjon.
Ansvarlig for vedlikehold av objekter til Statskog.
Gapahuk ved Garsjø og Nordsneisa
Gjevlekollen
Fallet
Vannprøver 2 ganger årlig til Fylkesmannen i Viken.
Prøvefiske m/garn.
Fisketelling i gytebekkene til Glitre.
Låne ut bomnøkkel til Pegasus som kalker vann i Finnemarka fra 
helikopter.  
Skogdagene i mai/juni for alle 6.-klassinger i Lier.
Engersand fiskeskole: 4 dager i juli/august for barn fra 6-12 år.
Inngått avtale med Drammen kommune om fiskeforvaltning av 
nærvanna til Drammen. Beskrevet i siste nummer av 
Sportsfisker'n.
Prøvefiske etter kreps i nærvanna i Drammen for å se om de kan 
åpnes for krepsing i 2020.
Krepsing I Blektjern for alle en helg i august.
Behov for flere som kan skrive og fotografere våre aktiviteter.

13
Casting:
Trener på lengde og presisjon.
Kaster med flue, multiplikatorsnelle og åpen haspel.

14
Vrangenhytta: Hytta skal leies ut via inatur.no fra juli og er 
forbeholdt medlemmer av DS. Nøkkelen oppbevares hos Noroco.
https://drammenssportsfiskere.no/vrangenhytta/

15

Vannmiljøutvalget v/Petter:
Opprinnelig ingen rensing av kloakk og industriavfall til 
Drammenselva. Imidlertid skulle Skagerak renses og da var det 
nødvendig å rense elver som Glomma og Drammenselva som ble
renset fra 1986 til 1995.
http://www.drammens.museum.no/nettutstilling/index.php/arti
kler/detalj/elvebyen
Drammenselvutvalget var med på å presse lokale politikere i 
Drammen til å bruke penger på rensing av elva.
Skal restaurere utløpsbekken til Goliaten i august i samarbeid 
med DNT.
Ønsker å samarbeide med naturen og la alle tiltak spille på lag 
med naturen.
Deltar på seminarer og kurs for å få mer kunnskap om vann og 
vannmiljø.
Svarer på høringer som angår vann i Drammen og Lier kommune.
Samarbeider med aktive forskere innen 
havforskning/fiskeriforvaltning m.m.
Samarbeider med FNF og Drammens friluftsforum.
Prøver å bidra til at torsken vil fortsette å gyte i 
Drammenselva/fjorden.

https://drammenssportsfiskere.no/vrangenhytta/
http://www.drammens.museum.no/nettutstilling/index.php/artikler/detalj/elvebyen
http://www.drammens.museum.no/nettutstilling/index.php/artikler/detalj/elvebyen

