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En sommer er over og høstlige aktiviteter er utvilsom kommet for fullt. Invicta har 

vært på harrfiske, havfiskegruppa har begynt å røre på seg og hatt en tur til Averøy. 

Sjøfiske høst er også avviklet, og Casting har avholdt sitt klubbmesterskap. Ja det er 

rett og slett tid for gruppene å begynne planlegginga for neste års arrangementer. 

Kanskje burde gruppene snakket mer sammen og samordnet sine aktiviteter slik at 

det ikke blir flere aktiviteter på samme tid i forskjellige grupper. Da kan vi få til en 

deltagelse på tvers av gruppene fordi en slipper å velge enten eller. Det vil utvilsom 

være en fordel for alle medlemmene samtidig tror jeg at det vil øke deltagelsen på 

hvert arrangement og klubbfølelsen. Det finnes helt sikker fluefiskere som ønsker å 

være med på sjøfiskekonkuransene, havfiskere som kan tenke seg å være med på 

flue relaterte arrangementer osv. Jeg tror de fleste av oss trakterer både ei fluestang 

og ei haspelstang rimelig greit. Ja det er nok sannsynlig at flere av oss har flere steng-

er av alle kategorier liggende. 

Fiskestell er en meget aktiv gruppe som virkelig gjør en jobb som mange også uten-

om foreningen nyter godt av. Det er mange oppgaver som skal gjøres, og det trenges 

fler som vil være med her. Er dette noe for deg, så ta kontakt med Truls Hafslund, 

eller andre kjente i gruppa, så finner disse helt sikkert noe som passer deg også. 

Det har over tid kommet henvendelser på at man ikke ønsker Sportsfisker`n i posten, 

men heller ha det digital tilgang. Det skal vi ordne, og vi vil derfor fra og med dette 

nummer legge det ut på våre nettsider. Vi vil legge ut en link under nyheter. 

Tor 
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Fredag den 12. juli uke 28 ankom kona 

og jeg Gaula for å begynne laksefiske, 

men vogna med fortelt måtte rigges 

først. Den første uka var veldig kald 5° 

om natte, og 11° på dagen så her var det 

bare å fyre skulle vi få opp varmen. To 

parafin ovner i forteltet og sentralfyren 

inne i vogna var det som skulle til for å 

tempra turen opp i 19°.Så var det å mon-

tere opp tre fluestenger en med synke-

snøre en med flytsnøre og den siste med 

Intermid som var nyinnkjøpt og måtte 

prøves. Dette medførte en liten sjøørret 

på en halv kg som ble fortært til middag. 

Tematuren i elven lurte oss, for Gaule-

fossen viste kun 7° men den i virkelighe-

ten var nærmere 20°. Den første uken 

var det ca.30 kubikk noe som minket 

fort, og fredag den 26. juli ble eva stengt 

på grunn av for varmt vann. Det hadde 

gått med ca.60 laks i Værdals elva på 

grunn av for varmt vann. Da var det bare 

å rigge ned utstyret igjen det var lite håp 

på at det skulle bli lov til å fiske i nær-

meste tid da elva var på ful fart ned og 

værmeldingen hadde ingen lyspunkter i 

nærmeste fremtid. 

Det ble arrangert Street Fishing etter 

abbor fra Holmen til Nedre Eikers gren-

ser. Totalt var det 17 juniorer med 2 fra 

DS. Hampus Valfridsson fra DS og Knut 

Johan Ruud fra NJFF Buskerud sto for 

agrementet, og en må vel si at de ikke 

hadde værgudene med seg. 

Tor Andreassen var primus motor for 

Elvefestivalen, her deltok ca.100 barn. 

Denne gangen var det på Bragernes 

Strand noe som gir mer liv. Vi unnlot å 

selge kaffe og vafler da vi i huskomiteen 

kom til at det var mer arbeid en fortje-

neste. 

DS var også med på sommerkampen på 

Engersand som var fordelt på fire torsda-

ger med ca.300 barn. Her hadde vi en 

utgift på kr.4000,- Skall vi være med på 

dette mer må vi i hvert fall ha dekket 

våre utgifter, helst et lite overskudd, det 

er god reklame for foreningen men fore-

løpig tilførte det ingen nye medlemmer. 

Ellers var vi med på friluftsmuséet på 

Spiralen hvor Truls stekte abbor ca.650 

stykk som smaksprøve, det var moro å se 

på ungene som listet seg fremme for å 

hente flere beger. Ellers sto jeg og stekte 

gjeddeburger mens Borgar solgte. Det 

var antagelig første gangen det ble ser-

vert gjedde på Spiralen 

Vi deltok også på Fjordparken hvor det 

var møtet med politikere hvor Truls sto 

for serveringen. 

Torsdag den 19.september kommer Roar 

Sandodden fra Veterinærinstituttet hvor 

tema er bekjempelse av gyro i Dram-

mensvassdraget. Her er det mulighet til 

å stille spørsmål. 

Vi jobber også med å få noen fra Flødevi-

ken til å komme i oktober for å forklare 

hvorfor torsken forsvinner fra Oslofjor-

den. Dette kan jo være interessant for de 

som driver fritidsfiske.  

I juli fikk vi en mail fra ett medlem som 

ikke var noe hyggelig lesing, alt var galt. 

Sportsfiskeren var gammeldags denne 

burde forlengst informert medlemmene 

digitalt. Klarer vi ikke å få folk i huskomi-

teen til å koke kaffe og servere vafler til 

de som sitter rundt et bord og juger og 

drikker kaffe er det bare å slette komi-

teen. 

Han har ingen interesse av å sitte å prate 

om mark og slukfiske da han er fluefis-

ker, noe annet var ikke interessant. Jeg 

har ikke brukt kjeft på fluegruppa for 

bruken av de nye bordene, men spurte 

pent om de ikke kunne bruke de gamle 

da det ble merker på bordene etter stik-

ka. Dette var greit og vi fant fram to 

bord. I begynnelsen sto de ute på lageret 

noe som var tungvint men nå er de satt 

inn sammen med resten av bordene. 

Det er tydelig at medlemmet ikke har 

fulgt med, for det er tre år siden det ble 

bestemt at styret skulle bestå av de fire 

faste pluss en fra fiskestell, havfiskegrup-

pa og fluegruppa. Dessverre har ikke 

fluegruppa klart å finne en ny kandidat 

til styre etter at Lars Dahl flyttet. 

Skal alt foregå digitalt er jeg redd for at 

det ikke blir noe klubbfølelse igjen. Og 

 sitte å prate til en datamaskin eller mobi-

letelefon ser jeg som meningsløst. Når vi 

ser at skoleverket forbyr mobiltelefoner i 

skoletiden har vel dette sin grunn. Eleve-

ne ble sinte i begynnelsen men i etter-

kant fant de ut at nå kunne de begynne å 

prate med hverandre som de syntes var 

positivt. Jeg er ikke motstander av data, 

men det må kunne kombineres slik at vi 

fortsatt kan møtes og prate med hver-

andre. 

Da jeg i sammen med John Tollefsen, 

Truls Hafslund tok på meg styrejobben 

var det for å hjelpe foreningen fram til 

årsmøtet da de mankerte styre. En må 

være klar over at styret skal dekke hele 

foreningen ikke bare fluefiskere, der har 

fluegruppa et utmerket styre som tar 

vare på de som fisker med flue. Det had-

de vært bra om de stilte på huset på 

torsdagene og slo av en prat med even-

tuelt nye medlemmer. De som sitter der 

nå er kun den eldre garden av gruppa, 

meg selv innbefattet. 

Lovene våre tilsier at vi skal legge til 

rette slik allmenheten kan få fiske. Skal vi 

få til dette er vi avhengig av å få folk til å 

ta på seg dugnadsarbeid. 

Jeg tåler å høre at jeg er en dårlig leder, 

men jeg regner med at du som medlem 

stiller deg til disposisjon om du får spørs-

mål fra valgkomiteen.  

For alle som ønsker å oppgradere fiske-

utstyret etter ferien har medlemmene 

15% hos Noroco 

Jeg vil ønske dere en god høst og ber 

dere å følge med i oktober da jeg regner 

med at det blir høstdugnad for å klargjø-

re huset for vinteren.  

Rolf 

Prøvefiske i Sandung-

en og Dypingen 
 

Fiskestell utfører diverse arbeid for Fyl-

kesmannen i Oslo og Viken. Hver år inn-

henter vi vannprøver, teller yngel i gyte-

bekkene til Glitre og prøvefiske i diverse 

vann etter forslag fra oss. 

I år hadde vi prøvefisket i Sandungen fra 

fredag 30. til lørdag 31. august og i Dy-

pingen fra lørdag 31. august til søndag 1. 

september. 

Sammen med Jørn Enerud, som blie be-

talt av Fylkesmannen, la to av medlem-

mene i  Fiskestell ut 18 garn med for-

skjellig maskevidde i Sandungen på fre-

dag kveld og tok dem opp igjen på lørdag 

morgen. Deretter ble garna fraktet med 

bil til Grunnvannsbrakka og hengt opp 

på veggene. Hver fisk ble møysommelig 

frigjort fra garnet og lagt i en bøtte som 

var merket med samme maskevidde som 

garnet. Når et et garn var tømt, anayly-

serte Enerud alle ørretene m.h.t. lengde, 

vekt, kjønn, kjøttfarge og mageinnhold: 

plankton, insekter, fisk og fyllingsgrad på 

en skala fra 1 til 5. I tillegg tok han skjell-

prøver av alle ørretene. 

Dessuten målte han lengde og vekt på 

de største abborene og gjennomsnitts-

vekt for de resterende. 

10 ørret ble fanget i Sandungen og 

tyngste ørret i Sandungen veide ca. 

0,73kg. 

Samme prosedyre ble gjentatt i Dyping-

en fra lørdag kveld til søndag morgen og 

resultatet var 58 øret hvor tyngste ørret i 

Dypingen veide ca. 1,2kg. I tillegg ble det 

fanget 2 sik på ca. 10 meters dyp. 

Jørn Enerud skal sende oss en rapport 

om prøvefisket i løpet høsten. 

Resultatet av skjellprøvene vil bli tilsendt 

siden. 

John Tollefsen 

Litt av en jobb å få fra hverandre 

Hytteveggen er grei å henge garn på 

Skjellprøver  hører med 

Gytestadie konstateres 

Litt tidligere i gyteprosessen 

En hannfisk med flott rødfarge Nøyaktig lengdemåling hører også med 
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Demningen ved utløpet av Sandungen i 

Finnemarka var en fløtnigsdemning for 

tømmer, en såkalt steinkistedam. Dem-

ningen ble forsterket med stående im-

pregnerte planker i begynnelsen av 

1970-årene av Karl Kastad og Arthur 

Årvoll som var ansatt i AS Børresen. 

I 1989 restaurerte DOFA – Drammen og 

Omland Fiskeadministrasjon demningen 

ved å sette inn en stålkonstruksjon for å 

kunne regulere vannføringen i elva i for-

bindelse med stamfiske. Vannmengden 

kunne da reguleres ved hjelp av liggende 

trebjelker som kunne tas bort eller 

settes inn etter behov. 

Sverre Langeng i Drammens Sportsfiske-

re satt den gangen i styret i DOFA og 

forteller at det var formannen i DOFA – 

Tore Ødegård som også hadde et meka-

nisk verksted i Solbergelva, som fikk la-

get stålkonstruksjonen til Sandungsdem-

ningen. 

Demningen har vært i bruk av Dram-

mens Sportsfiskere frem til 2017 i forbin-

delse med stamfisket. 

Det har de senere årene vært gjennom-

ført flere befaringer av demningen da 

tilstanden stadig har blitt dårligere. Re-

presentanter for grunneieren AS Børre-

sen – senere Statskog Børresen AS, Glit-

revannverket, Fylkesmannen i Buskerud, 

NVE - Norges Vassdrags- Energidirekto-

rat og Drammens Sportsfiskere har vært 

med på befaringene. Endelig godkjen-

ning til rivning av demningen fra Øvre 

Eiker kommune ble gitt den 5. juni 2019 

til Oddvar Skogheim i Kongsberg Pro-

sjektservice AS. Han var prosjektansvar-

lig på vegne av Statskog. 

Statskog og Glitrevannverket ga Dram-

mens Sportsfiskere ansvaret for restau-

reringen av elveløpet i forbindelse med 

rivningen av demningen. Den 11. juni 

startet entreprenør Steinar Hagen arbei-

dene med rivningen og restaureringen 

under ledelse av Borgar Pedersen fra 

Vannmiljøutvalget og Truls Hafslund fra 

Fiskestell. På grunn av for mye nedbør 

måtte siste delen av restaureringsarbei-

det utsettes i noe dager. Utoset og øvre 

del av Sandungselva ble ferdig restaurert 

den 21. juni. 

Etter at demningen var revet og elvelø-

pet planert ut, ble det lagt ut 10m³ gyte-

grus i utoset av Sandungen og 10m³ i 

den store kulpen nedenfor utoset. Det 

ble laget terskler og kulper for at ørreten 

lett skal kunne vandre opp i Sandungen. 

Store steiner ble lagt i en bue som dan-

net tersklene. Dette for å forhindre flom-

skader. 

Vi takker Statskog, Glitrevannverket og 

Steinar Hagen for samarbeidet. 

Borgar Pedersen                  Truls Hafslund 

Lagleder Sandungselva     Leder Fiskestell 

RIVNING AV SANDUNGSDEMNINGEN 

OG RESTAURERING AV SANDUNGSELVA 
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Drammen og Omlands Fiskeadministra-

sjon (DOFA)  

I Sportsfisker'n nr. 4 – 2009 hadde Rolf 

Nyborg en meget fin fortelling om Dram-

mens Sportsfiskere fra starten i 1935 og 

frem til 2009. Hva med DOFA, - det er 

kanskje ikke lenger så mange DS med-

lemmer som vet hvordan oppstarten 

var?  Tar derfor sjansen på komme med 

litt fra 1948. Jeg sitter med beretningen 

for de første 25 årene slik at det meste 

av det som kommer, er tatt ut fra denne. 

Den 15.2.1948 møttes representanter 

fra 10 lokale fiskeforeninger på Central 

Hotell. Det var også hentet inn eksperti-

se fra Oslo. Fra Oslo Markas Fiskefor-

ening møtte 2 mann, sekretær Knut Rom 

og biolog Kjell W.Jansen. Rom startet 

med å fortelle om OFA, men etter å ha 

sett på kartet som er vist meg her i dag, 

kan jeg trygt si, ingen har slike omgivel-

ser og fiskebetingelser som Drammen.  

OFA samarbeidet med godseier Løven-

skiold og DOFA fikk tilsvarende samar-

beid med A/S Børresen. 

Selve stiftelsesdagen var 4.april 1948 

hvor det møtte repr. fra 14 lokale fiske-

foreninger og 3 Kommuner.  Drammen, 

Lier og Skoger ytet som startbidrag, 

kr.8.500.- (2019 = kr.187.557.-)  

John Dehli fra Buskerud Jeger- og Fiske-

forening ble dets 1ste formann – sekre-

tær og forretningsfører Fridtjof Selle-

vaag. 

Selv kom jeg med i Fiskestell mai 1953 

selv om jeg først ble medlem av Dram-

mens Sportsfiskere i 1954.  

De første årene frem til 1955 / 1956 var 

det «sol og sommer». Etter at Fridtjof 

Sellevaag i 1956 gikk ut i dagspressen 

med at alle hytte eiere i Garsjø driver 

med ulovlig garnfiske, var det flere DS 

medlemmer som ikke ville være med i 

«fiskekultivering» i marka, og da laget i 

Sandungen også ble kjent med at Selle-

vaag hadde satt ut sjø ørret i vannet, ga 

de seg også. Sjøørreten vil slippe seg ut i 

Sandungsbekken til Glitre så fort den fikk 

sjanse til det. Det ble også etter hvert en 

dårlig tone mellom nevnte Sellevaag og 

de DS medlemmer som var igjen i Fiske-

stell i Finnemarka.  

Til årsmøte i DOFA 22-11-1957 krevde 

Sellevaag oppreising fra DS eller uforbe-

holden unnskyldning fra 3 navngitte 

medlemmer. Enden på visa ble at 2 

mann, bl.a. Arne Lauritzen ble som det 

står i årsberetningen, »entlediget» fra 

DOFA's styre 

På årsmøte i 1957 var det 123 mann — 

hvorav 105 stemte for Styrets forslag. 

Arne Lauritzen ble forøvrig valgt til DO-

FA's formann i 1960, men i 1962 sa han 

takk for seg. - så her gikk det «up and 

down» Først sparket i 1957, deretter 

valgt til formann i1960 

Sellevaag var godt inne med de 

«kondisjonerte» hos A/S Børresen og 

sammen med bl.a. 2 mann fra selskapet 

+ Karsten Bråten med flere dannet de i 

1959/1960 Drammensmarkas Fiskefor-

ening og tok hånd om 50% av Glitre og 

hele Guritjern og Sandungen. Glitre gikk 

100% over til DS i begynnelsen av 1970 

årene, - Guritjern tok jeg over i 1976 og 

Sandungen i 1986. 

Anlegget på Sjåstad.: 

Knapt 3 uker etter at DOFA ble stiftet, 

24. april - 1948 var det stordugnad på 

anlegget — hele 126 mann var i arbeid 

— hvorav 114 fra DS som også sto for 

matserveringen (lapskaus og øl) 

I 1951 - «dugnad på anlegget» - 1200 

timer — hvor av DS sto for ca. 1000 ti-

mer 

I 1962 skulle det også være stordugnad 

— kun 30 mann fra DS møtte opp — mye 

av gnisten var borte på kort tid (14 år) - 

kanskje p.g.a. nevnte Sellevaag? Jeg ga 

meg i 1960, kom først tilbake i 1975.Var 

sporadisk med å sette ut fisk selv om jeg 

først ble medlem av DS for 2nen gang, 

1.1.1975. 

1948.: 

Den første årsberetningen vitner om 

hektisk virksomhet — stor oppmuntring 

var det at Børresen stilte så og si alle 

sine vann (66) til disposisjon for DOFA 

samtidig som de fikk tillatelse til å legge 

settefiskanlegget på selskapets grunn 

ved Glitra (Sjåstad) 

Vokterbolig.: 

Vokteren ble i 1950 skaffet hus på re-

kordtid. Var ikke ment som permanent 

bolig, og i 1952 ble bolig påbegynt og 

selv om den kun var på ca.30 m2, var det 

et godt vinterhus iflg. årsberetningen. I 

1953 ble huset utvidet med ca.40 m2 

med kjeller under – slik at samlet grunn-

flate ble 110 m2 

Bestyrere på anlegget.: 

I tiden fra 1948 til 1972 var det 10 besty-

rere på anlegget. 

Den første var Arnulf Wefferstad (1948-

1949) Han bodde på Sjåstad og ansatt 

hos Børresen. Han ble også med i Dram-

mensmarkas Fiskeforening. 

En av mine fiskekompiser — Jarle Wahl-

strøm». sveiser med sertifikat for så vel 

aluminium som rustfritt, fikk etter kort 

tid i 1959 sparken. DOFA hadde på den 

tid 80 aluminiumskar slik at de hadde 

bruk for 1 mann som kunne reparere 

disse. Jarle var en «hissigpropp» og had-

de nok vanskeligheter, som så mange 

andre, å gå i lag med Sellevaag som selv 

måtte ta over «røkter» jobben — inntil 

Stefan Stippl ble ansatt i 1961. 

Høsten 1964 ble «Sellevaag saken» en-

delig ute av verden — styret gikk på et 

minnelig oppgjør etter avsagt dom. 

Rettssak?? 

Salg av anlegget.: 

Pr. 27-3-1961 var DOFA's gjeld 

ca.kr.213.000.- Verditakst overvintrings 

hus ca.kr.260.000.-, vokterbolig 

ca.kr.65.000.- + utendørs damanlegg etc. 

ca.kr.50.000.- Tilsammen ca.kr.370.000.- 

som komiteen ikke mente ville være 

mulig — slik at flg. forslag ble fremsatt.: 

Forhandlingskomiteen fikk årsmøtets 

fullmakt til å fortsette forhandlingene 

med Staten og til å selge settefiskanleg-

get på Sjåstad til Staten v/

Landbruksdepartementet til best mulig 

oppnåelig pris. Fullmakten gjelder ned til 

en minste salgssum på kr.250.000.- 

I salgsbetingelsene tas med en bestem-

melse om at Staten er forpliktet til å le-

vere DOFA inntil 100.000 settefisk (Roar 

— dette må ha vært 1.somrig. lgd.4-5 

cm) av innlandsørret. pr. år til produk-

sjonspris — dog ikke over markedspri-

sen. 

De ansatte og lønnede i DOFA sies opp 

med den i ansettelsesvilkårene fastsatte 

oppsigelsestid. Sellevaag fra dags dato. 

Røkteren — røkter Stefan Stippl fra den 

dag DOFA's finner dette påkrevet Dram-

men 6. april 1961 

I 1965 var Kragerø Ørretfarm hvor bl.a. 

Rederiet Olsen & Ugelstad var involvert, 

interessert. i å overta anlegget på Sjå-

stad mot å betale DOFA's gjeld som da 

var på kr.200.000.- 

De ville sette ut fisk i Børresen marka til 

en verdi av kr.15.000.- /år -d.v.s. det 

samme som Kommunene yter i bidrag 

Dersom et sådant anlegg skulle bygges i 

1965, ville det koste minst kr.600.000.- 

Ved eventuelt salg kunne man miste de 

vannene som DOFA hadde kontrakt med 

Børresen om for kr.50.- / år. Likeså bygs-

lingen av tomten på 10.5 mål for 100 år 

for den lave pris av kr. 1- pr. år der hvor 

settefiskanlegget er bygget. 

Fra 1966 overtok Erik Fugleberg som 

aldri tok NEI som et endelig svar, ordfø-

rervervet i DOFA som ble reddet først og 

fremst takket være han. 

«Kulpe Erik» som bl.a. hans datter kalte 

han, fikk Fiskestellprisen 20.12.1968 for 

sin kjempeinnsats for Drammens Sports-

fiskere og DOFA helt siden 1954. 

I Finnemarka så jeg aldri Erik hadde med 

seg fiskestang, kun politiskilt og fiske-

kort. Han hadde tidlig i 1950 årene bil, 

kjørte en del rundt og fisket – gjerne i 

elver - og derav navnet.. Erik er den 

eneste i Fiskestell som har hatt politi-

myndighet. Jeg vet Bjørn Håvelsen ble 

spurt om dette, noe han ikke ønsket for 

som han sa, «jeg klarer meg lenge med 

oppsynsbevis» I Jubileumsboka (75 år) 

side 33 har Per Otto Nøvik forøvrig et 

innlegg om en «oppsynskveld i Finne-

marka» sammen med Erik. 

Erik Fugelberg er ikke den eneste som 

har fått fiskestellprisen i vår forening. I 

desember 1979 fikk Bjørn Håvelsen til-

svarende under NJFF landstyremiddag i 

Sandefjord. Bjørn hadde Miljøminister 

Gro til bords, ble intervjuet av NRK og 

Aftenposten hadde en lengre artikkel om 

saken. God PR for DS. Bjørn fikk prisen 

for sitt arbeid i Fiskestell i Eggedal, Verje-

dalen og Finnemarka – og ikke minst sitt 

engasjement med å skaffe de funksjons-

hemmede og rullestolbrukere, et sted å 

kunne fiske. Steimdamtjern (Nedre Ei-

ker) var det første i sitt slag i Norge. I 

tillegg ble det også satt opp en hytte 

tilrettelagt for sådanne brukere. Bjørn 

fikk lov å sette den første ørreten ut i 

vannet sammen med en ivrig Finnemar-

ka fisker som hadde blitt avhengig av å 

bruke rullestol., men siden var det andre 

som tok all ære. Hans Åge Lysaker var 

den store donatoren, - tomta, tillatelse 

til å legge asfalt på en del av eiendom-

men samtidig som man fikk hugge tøm-

mer til hytta, i hans skog etc. Uten hans 

donasjon hadde det nok aldri blitt denne 

hytta ved Steindamtjern. 

I Jubileumsboka på sidene 34 og 35 står 

det om Erik og Bjørn og 

«fiskestellprisen» 

Dette er opprinnelig skrevet i 2012 – har 

dog aldri tidligere blitt publisert, bortsett 

fra at 3-4 mann i Fiskestell har fått dette. 

Historier om  DOFA fra oppstarten i 1948 og a rene etter 
v/Roar Hansen 
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               Loggbok Resultater: 

Klubb Ant. fisk Vekt i g

Konkurranse: Fiske i Finnemarka Herrer:

Sted: Lelangen 1 Hans Olav Sørumengen DS 5 700

Dato: 15.06.2019 2 Kay Fjerdingby DS 4 510

3 Hampus Valfridson DS 2 340

Påmelding: 10:30 4 Tor Andreassen DS 1 220

Gangtid: 5 Lloyd Nilsen DS 1 210

Fisketid: 11.00 - 15.00 5 Odd Ringstad DS 1 210

7 Ronny Hansen DS 1 200

Vær: Sol

Vind: 0-1m/s  sør/nord

Temperatur luft: 20 grader Damer:

1 May Lena Fossum DS 5 620

Antall deltakere: 18

Antall som fikk fisk: 8 Notiser:

Antall fisk oppveid: 20 Flott vær, lite fisk. Ingen abbor, bare ørret. 

Total vekt: 3010g 18 deltakere, 2 damer og  16 herrer.

Fiskeslag: Ørret Premieutdeling på Sølfastøya om kvelden ved

Største fangst: 700g grillaften. Erfaring tilsier at premiering bør skje

Effektiv redskap: Spinner, flue ved sammenkomst på konkurransestedet.

Nr. Navn Isfiske Sjø

24.2.     KM 

isfiske

28. 4.   

Sjøfiske vår

9.5.   Casting, 

ørret presisjon

8. 6.         Fiske 

i Finnemarka Sjøfiske høst

Sum 

poeng,     3 

beste

1 Odd Ringstad 20 25 15 13 60

2 Gunnar Olsen Skar 17 20 20 57

3 Per Øivind Ask 12 25 37

4 Kai Fjerdingby 17 17 34

5 Solveig Ringstad 25 25

5 Hans Olav Sørumengen 25 25

7 May Lena Fossum 20 20

8 Jan Ivar Larsen 0 17 17

9 Jørgen S. Berg 15 15

10 Hampus Valfridson 15 15

12 Arve Gomsrud 14 14

12 Tor Andreassen 14 14

14 Ellen Lyngaas Ask 13 13

14 Lloyd Nilsen 13 13

15 Ronny Hansen 11 11

Ikke arrangert pga. dårlig 

isforhold.

ROLL HANSEN CUP  og "Uret" 2019.

Stillingen etter at 4 konkurranser er avholdt.

Hver deltakers 3 beste resultater teller i sammendraget.   

Neste konkurranser er  Sjøfiske høst. Dato ennå ikke bestemt.

Espen Mykløen sto for den klart beste prestasjonen da casting 

gruppa arrangerte sitt klubbmesterskap på Sølfastøya lørdag 

31. august. I flueøvelsen tohånds lengde (øv.6) presterte han 

et kast på hele 68,12 m. Ikke siden 1991 er det oppnådd 

lengre kast i klubbmesterskapet og det er det klart lengste 

kast hittil med gjeldende krav til fluesnøre. Hans nest lengste 

kast målte 66,88 m. Espen vant dermed øvelsen med en mar-

gin på ca. 10m til andremann. I de andre øvelsene Espen del-

tok i, oppnådde han en serie gode resultater tett opp til po-

eng/lengde til vinneren. Tor Andreassen satt ny pers i flue pre-

sisjon med 55 poeng og bør også gratuleres for fin innsats.  

Baneforholdene for å oppnå gode resultater på Sølfastøya var 

som vi de pleier, bortsett fra at gresset ikke var klippet på en 

stund. Ofte dårlige vindforhold og trang sektor. Det ble mange 

«døde» kast i trær og kratt. Resultatene i de fleste øvelsene 

var på det jevne, men det får manglende trening og aktivitet 

hittil denne sesongen være årsak til.  

Gjennomføringen av mesterskapet gikk problemfritt, slik at vi 

greide å avvikle alle 9 øvelser på en dag. Takk til Knut Kaalstad 

som holdt orden på resultatene og de andre i gruppa som 

hjalp til med dømming.  

Per Øivind 

 

Resultater 

Klubbmesterskapet 

i Casting 2019. 

Øv. 1, Flue presisjon

Pl Deltager Poeng Tid

1 Thorgeir Gustavsen 85 2:47

2 Per Øivind Ask 65 4:10

3 Tor Andreassen 55 2:33

4 Espen Mykløen 40 3:20

5 Knut Kaalstad 40 4:46

6 Jan Ivar Larsen 5 4:06

Øv. 2, Flue lengde enhånds

Pl Deltager Meter

1 Thorgeir Gustavsen 49,11

2 Espen Mykløen 48,08

3 Per Øivind Ask 34,03

4 Tor Andreassen 31,04

Øv. 3, Haspel Arenberg

Pl Deltager Poeng Tid

1 Per Øivind Ask 86 2:25

2 Thorgeir Gustavsen 72 3:00

3 Espen Mykløen 66 4:08

4 Jan Ivar Larsen 28 3:14

Øvelse 4, Haspel presisjon

Pl Deltager Poeng Tid

1 Per Øivind Ask 55 4:47

2 Jan Ivar Larsen 50 6:23

3 Espen Mykløen 40 5:29

4 Thorgeir Gustavsen 20 5:25

Øvelse 5, Haspel lengde enhånds

Pl Deltager Meter

1 Thorgeir Gustavsen 53,53

2 Espen Mykløen 52,75

3 Per Øivind Ask 49,22

4 Jan Ivar Larsen 45,56

5 Tor Andreassen 42,26

Øvelse 6, Flue lengde tohånds

Pl Deltager Meter

1 Espen Mykløen 68,12

2 Thorgeir Gustavsen 57,88

3 Knut Kaalstad 48,11

4 Per Øivind Ask 47,75

5 Tor Andreassen 36,19

Øvelse 7, Haspel lengde tohånds

Pl Deltager Meter

1 Thorgeir Gustavsen 86,09

2 Per Øivind Ask 78,79

3 Espen Mykløen 77,38

4 Tor Andreassen 70,39

5 Jan Ivar Larsen 0

Øvelse 8, Rulle presisjon

Pl Deltager Poeng Tid

1 Per Øivind Ask 60 5:14

2 Thorgeir Gustavsen 20 7:21

3 Jan Ivar Larsen 15 7:12

Øvelse 9, Rulle lengde tohånds

Pl Deltager Meter

1 Thorgeir Gustavsen 85,72

2 Per Øivind Ask 77,18

3 Jan Ivar Larsen 69,28

Resultater fra fiskekonkurransen på Lelangen i sommer 
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Tekst og foto: Per Øivind Ask 

Stemningen var spent, stemmer hørtes 

overalt ved stevneplassen, noen fant 

plass til medbrakte stoler, andre rigget 

til stenger og sneller, mens arrange-

mentskomiteen med leder Oskar Fred-

riksen forsikret seg om at løypesjef Per 

Pedersen og standplassjef Wilhelm 

Fredriksen hadde kontroll over øvrig 

mannskap. Sigurd Kvenild og Herulf 

Valle i sekretariatet tok i mot deltaker-

ne, innkasserte kr. 10,- av hver i start-

kontingent og delte ut startkort. Solen 

skinte og forholdene var de beste da 

det første Landsstevnet i Fiskesti startet 

på Stordammen for 50 år siden, 8. juni 

1969.  

Jeg synes det nå var en fin anledning til å 

forklare og minnes om hva en Fiskesti 

egentlig var, og hva den har betydd for 

DS og noen av våre medlemmer.  Det er 

faktisk 21 år siden at et slikt arrange-

ment var tradisjon og et sikkert vårtegn i 

Drammens Sportsfiskere.  

«En Fiskesti som konkurransegren er en 

nøyaktig parallell til jegernes jaktsti. Man 

følger en merket løype gjennom terreng-

et ved et vann der det er innlagt poster  

hvor man blir forelagt oppgaver av ulikt 

slag. Oppgavene veksler mellom rene 

teorispørsmål, forskjellige former for 

kasteøvelser, og oppgaver av mer prak-

tisk-faglig karakter, som for eksempel å 

oppgi navnet på fiskefluer, fiskearter, 

næringsdyr m. m. Riktig fiskemessig opp-

førsel ved vannkanten, og en naturvern-

messig opptreden ellers gjennom løypa, 

er forhold som også ofte teller med i 

konkurransen. For øvrig blir det selvsagt 

lagt vekt på kunnskaper om lovbestem-

melsene som inngår i innlandsfisket og 

friluftslivet.» 

Drammens Sportsfiskere var den første 

foreningen som tok opp dette med Fis-

kesti her i landet. Det var Oskar Fredrik-

sen som kom med ideen om å arrangere 

en konkurranse for sportsfiskere etter 

mønster av den eksisterende jaktstien. 

Den 15. mai 1960 ble Norges første Fis-

kesti arrangert på Stordammen og vinne-

ren av denne var Roar Tollefsen. Siden 

den gang ble et klubbmesterskap i Fiske-

sti arrangert hvert år fram til og med 

1998, unntatt i 1991, 1993 og 1995.  Fo-

reningen var også den som startet med 

Fylkesmesterskap (1968).  

Arrangementet av en Fiskesti var kreven-

de, først og fremst fordi det fordret et 

opplegg med poster med varierte spørs-

mål eller oppgaver. Dernest at samtlige 

poster (vanligvis 10) måtte være betjen-

te. Halvparten av postene skal være bruk 

av fiskeredskapen og dette gjør at kon-

kurransen heller ikke kan avvikles hvor 

som helst. Men det verste for arrangø-

ren var vel det forsmedelige at denne 

konkurranseformen lokket kun et gjen-

Fiskesti-minner. 

Noen bilder av deltakere på teori- og praktiske poster, samt premieutdeling.  

Elvefestivalen 2019 
Søndag 25. august var vi på plass v/ Bra-

gernes strand og arrangerte fiskekonkur-

ranse for barn i alle aldere. Alle som del-

tok fikk premiering i form av medaljer, i 

tillegg fikk alle som fikk fisk komplett 

fiskesett. 

Det deltok ca. 100 barn i løpet av de 4 

timene vi var der, og det må vi si oss 

godt fornøyd med. I alle fall var det nok 

å gjøre for de 4 som sto for arrangemen-

tet for DS.  

Ekstra hyggelig var det å komme tilbake 

til Bragernes strand, hvor det er betyde-

lig lettere for ungene å fiske. Vi må også 

takke for mange flotte bilder som kom 

som kommentarer på vår fb side i forbin-

delse med vår korte oppdatering om 

arrangementet. Fra vår standplass foran Aass Bryggeri denne gang 
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nomsnitt på 11 deltakere. Høyeste antall 

var 20 og minste var 4 deltakere i våre 

klubbmesterskap. NM i 1978 i Lillestrøm 

noterte rekord i antall deltakere med 33 

fordelt på 10 foreninger.  Deltakere fra 

DS var å regne med i de fleste  NM  som 

ble arrangert fra 1969 til og med sist 

noterte stevnet i 1987.  Av arrange-

mentssteder kan nevnes Oslo, Bærum, 

Asker, Lillestrøm, Toten, Fredrikstad, 

Trondheim, Bodø og selvsagt Drammen 

(Stordammen, Landfalltjern og Søl-

fastøya).  Åros i Røyken var også et sted 

for Fylkesmesterskap i Buskerud.  Som 

kuriositet kan nevnes at det ble holdt 

flere innendørsstevner i en plasthall på 

Føyka i Asker vinteren 1973.  Asker 

Sportsfiskere med ildsjelen Bjørn Swan-

strøm i spissen, bør nevnes som svært 

aktive i Fiskesti.  

Tar med innhold av poster i en Fiskesti 

fra 1974. 

1) Kast med fluestang.  Prøv å treffe 3 

ringer (vak) i forskjellig avstand. 

2) Spørsmål : Hva måles i PH i vann? 

Hvilken PH-verdi har nøytralt vann? 

Hvor mange tenner har en gjedde, 

>100,>1000,>2000? Kan man fiske i 

norske nasjonalparker? Hvilke to fis-

kefluer, en norsk og en skotsk, har 

samme navn og hvilket? 

3) Kast med slukstang. Prøv å kaste 

lengre enn angitt mål. 

4) Spørsmål: Hvor mange øyne har en 

Elveniøye (Sandele)? Hvor mange 

finner har Abboren? Hvor mange 

arter av abborfisker finnes i norske 

ferskvann? Hvilke fiskeslag kan en 

bruke som levende agn? 

5) Kast med fluestang. 3 kast fra vanske-

lig posisjon mot ring (vak). 

6) Spørsmål: Hva forbindes med plan-

ten» Derris»? Fiskestengers lengde 

oppgis ofte i fot. Hvor mange centi-

meter er en fot? Fiskesnørets lengde 

oppgis ofte i yards. Hvor mange cen-

timeter er en yard? Hvor mye veier 

denne fisken? Feilmargin på +/- 1 hg 

på fremlagt fisk. 

7) Kast med fluestang. Prøv å kaste over 

18 meter tre ganger.  

8) Spørsmål: Nevn en ferskvannsfisk av 

torskearten? Hvor stammer regnbue-

ørreten fra? Hva er det latinske nav-

net på vår vanlige laks? Hva kalles en 

voksen vandretorsk? 

9) Spørsmål: Hva er navnet på de 4 fis-

kene som er vist i silhuett? 

10) Kast med slukstang.  Treff på hver av 

3 ringer (vak) gir poeng. 

 

Forberedelse til deltakelse i Fiskesti vil 

jeg påstå var en god lærdom for unge 

blivende sportsfiskere. Man fikk tilegnet 

seg bakgrunnskunnskaper om sportsfis-

kets utøvelse og innhold, testet dette ut i 

praksis mot de kamerater man møtte. 

Kort sagt, man ble en ekte sportsfisker, 

klar til å prøve fiskelykken i sjø og tjern.  

 

Brukt kilde: Jakt-fiske og friluftsliv. 
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Tekst og foto: Jan Erik Berg 

Jeg hadde fått tips om å prøve fisket i 

Hvals-Broktjern. Det passet egentlig bra 

for meg som gjerne ville gjøre meg litt 

bedre kjent på Hovlandsfjell. I området 

Hvals-Broktjern har jeg tidligere bare 

vært på skiturer. På kartene er det dårlig 

med stier fra parkeringa innerst i Hegge-

sjøveien i øst/vest retning mot Hvals-

Broktjern. Det endte med at jeg tegnet 

inn ei rute som gikk opp til sørenden av 

Damheggesjø, fortsatte nordøstover mot 

bekken som renner fra Lang-Heggesjø til 

østsida av Damheggesjø. Derfra er det 

inntegnet sti sørøstover mot Hvals-

Broktjern. Siden dette var første som-

mertur i akkurat dette området, hadde 

jeg planlagt å ta en del avstikkere fra 

denne ruta for å ta bilder av myrputter 

og tjern. 

Jeg fulgte skiløypetraséen opp til Dam-

heggesjø. Den blåmerka stien går over 

endel våte myrpartier så det var greit 

med gode tursko og sommergamasjer. 

Jeg så en liten sti østover nede ved Dam-

heggesjø, men trodde det bare var en sti 

langs vannet. Derfor gikk jeg litt sørover 

før jeg skjønte det bar feil avsted. Jeg 

hentet meg raskt inn igjen og dro over til 

stien jeg hadde tegnet inn. Den stien bar 

preg av å være lite brukt, men det var 

ikke vanskelig å følge den. Jeg kom inn 

på blåmerka sti etter hvert, og fulgte den 

et lite stykke. Jeg valgte en liten omvei 

nord for Lang-Heggesjø før jeg gikk ned 

til nordenden av Lang-Heggesjø for å ta 

bilder. 

Etter det fulgte jeg stien østover før jeg 

fortsatte rett sørover mot sørenden av 

det smaleste partiet i Lang-Heggesjø. 

Der så jeg at det var en tilrettelagt sti 

over ei lita flytemyr i vannet. Den stien 

var ikke tegnet inn på kartene mine, men 

for meg virket det fornuftig å prøve den 

på hjemveien. Om stien skulle gå i en 

retning jeg ikke ønsket, har jeg ingen 

problemer med å finne fram utenfor 

stiene. 

Videre østover mot Hvals-Broktjern fulg-

te jeg inntegnet sti, bare avbrutt av noen 

avstikkere for å ta bilder. Da jeg endelig 

kom fram til nordenden av Hvals-

Broktjern hadde jeg brukt ca. to og en 

halv time på en strekning jeg hadde for-

ventet å bruke vel en time på. I ettertid 

vet jeg at jeg ikke gikk raskeste vei, og i 

tillegg ble det mange avstikkere og pau-

ser for å ta bilder. Det var ganske krong-

lete å komme til med fluestanga i nord-

vestenden av Hvals-Broktjern, så jeg 

bestemte meg for å gå rundt 

nordspissen til østsida av vannet. Det var 

så ulendt rundt den veien, at jeg raskt ga 

opp og gikk tilbake til hytta Einebu. 

Da var det på tide å få i seg litt mat. Jeg 

bestemte meg for å "tjuvlåne" bordet i 

sørveggen av hytta, men da jeg gikk mot 

det, smatt en stor, svart hoggorm innun-

der bordet. Med den vaktmesteren på 

lur, ombestemte jeg meg og satt meg på 

verandaen i stedet. Da jeg skulle pakke 

ned i sekken etter matpausa, så jeg den 

svarte hoggormen rett ved steintrappa. 

Jeg fikk tatt noen bilder før den stakk 

innunder verandaen. 

Da syntes jeg at det var på tide å forsøke 

fiskelykka for første gang i Hvals-

Broktjern. Det var nesten null aktivitet av 

insekter på vannet, men jeg hadde sett 

et par vak ganske nær land mens jeg satt 

og spiste. Jeg satte opp stanga med en 

av favorittfluene på skauen, en Pål Krog-

vold CDC klekker. Jeg tok noen få blind-

kast i nærheten av der jeg hadde sett et 

vak, men ingen fisk var interessert. Jeg 

kaster veldig få kast på stille vann, da 

uroer jeg fisken minimalt. Jeg lar heller 

flua flyte lenge og lager ørsmå bevegel-

ser innimellom. Ofte patruljerer en og 

annen ørret stillebeltet helt inne ved 

land. Mens jeg stod slik og fulgte med 

flua mi, så jeg en ganske brukbar fisk 

som vaket et stykke til høyre for meg. 

Fra der jeg stod hadde jeg ingen mulig-

het til å nå den. Jeg flyttet meg litt nær-

mere vakstedet, men hadde problemer 

med å finne et greit sted å få ut flua mel-

lom alle trærne. Jeg fant en liten åpning 

hvor jeg fikk gjort et kort backhand kast. 

Fisken vaket igjen, men fortsatt litt unna 

flua. Jeg smålugget litt i snøret for å få 

Demningen i Damheggesjø. Bildet tatt mot nordvest.  

Jeg fulgte skiløypetraséen opp til sørenden av Damheggesjø.  

Skautur på Øståsen med innlagt mat- og fiske-

pause på Hvals-Broktjern 26/6 2019. 

I nordenden av Lang-Heggesjø. 

Greit å gå over her. Måtte sjekke kartet litt for å vurdere dette alternativet til  hjem-

veien. 

Svarte hoggormer ser ganske skumle ut.  

Einebu i nordvestenden av Hvals-Broktjern.  
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ørlite bevegelse i flua, og plutselig ble 

den tatt i et ganske kraftig vak. Jeg gjor-

de et lett tilslag og fisken satt. Det var en 

skauørret som så riktig fin ut i vannet. 

Jeg hadde håven tilgjengelig, og det tok 

ikke så lange tid før den sprellet i 

håvmaskene. Jeg fisker ikke mange ørre-

ter i løpet av året, så denne skulle få bli 

med hjem. 

Først veiing og måling, så noen bilder og 

deretter rensing av fisken og sjekking av 

mageinnhold. Denne fisken hadde litt 

variert mageinnhold, et par vårfluer, 

noen rester av husbyggende vårfluer og 

noen små døgnfluer. CDC klekkeren satt 

langt nede i halsen, noe som gjorde flua 

slimete og blodig. Det er ulempen med 

denne CDC flua, den fungerer godt, men 

den må ofte skiftes ut etter en fisk. Litt 

ordentlig skylling  i lunket vann hjemme, 

gjør den som regel grei nok igjen. Etter å 

ha skiftet flue, saltet jeg fisken for å be-

vare den best mulig, så gikk jeg videre 

sørover i vannet. Jeg stoppet opp og så 

etter vak flere ganger på vei sørover, 

men jeg så ikke et eneste vak. Nesten 

helt i sørenden tok jeg noen kast likevel, 

men det var helt stille. Så vaket det en 

fisk et par ganger i stillebeltet helt inne 

ved land på østsida. Da gikk jeg rundt dit 

for å jakte på den fisken. Jeg hadde sett 

ut et tre like ved der jeg så fisken vake, 

og jeg fant meg en plass jeg kunne nå 

fisken greit fra. Jeg la ikke ut flua før jeg 

så fisken vake på ny, og da tok det ikke 

mange sekundene før jeg hadde fast fisk. 

Også dette var en fin skauørret, og også 

denne havnet i håven. Jeg beholdt den-

ne fisken også. Da var jeg fornøyd med 

dagens fiske og pakket sammen fiskeut-

styret. Typisk nok vaket en ny fisk mens 

jeg pakket sammen, men den kan noen 

andre prøve seg på. 

Dette var tredje fisketuren i Finnemarka i 

år, og de fiskene jeg har fått har vært 

breie over ryggen og i godt hold. Det er 

trivelig å se at fisken har gode nærings-

forhold i forhold til antall fisk, i hvert fall 

i de vannene jeg har fått fisk- 

Jeg tok kaffe og sjokolade før jeg gikk 

videre sørover for å utforske terrenget 

litt. Først tok jeg en liten tur bortom 

Ormtjern før gikk sørvestover til nordøst-

enden av Disen Broktjern. Over her gikk 

jeg på ski i vinter og det er trivelig å se 

Sørover i Lang-Heggesjø fra det smaleste partiet.  

Ørret tatt på Pål Krogvold CDC klekker. 41cm - 875gr - k-faktor 1,27.  

Jeg varmrøyka ørretene dagen etter, snadder på brødskiva.  

terrenget under helt andre forhold. Jeg 

snudde ved Disen Broktjern for å komme 

meg hjemover igjen. Jeg fulgte skiløype-

traséen til litt nord for Hvals-Broktjern 

før jeg dreide rett vestover, forbi 

Svarttjern, mot sørenden av det smales-

te partiet av Lang-Heggesjø. Fram hit 

fulgte jeg samme stien som jeg brukte 

innover. Ved Lang-Heggesjø hadde jeg 

bestemt meg for å gå stien over flytemy-

ra og håpe på at den stien førte meg i 

riktig retning. Først var det ganske bratt 

opp på vestsida av Lang-Heggesjø før det 

flatet ut oppe på åskanten. Det var et 

par stideler på vei vestover, men jeg 

endte opp der jeg håpet. Det var greit å 

gå ned åsen litt sør for Damheggesjø. 

Stort sett helt tørr sti, og stien førte meg 

greit sørvestover til parkeringsplassen 

innerst i Heggesjøveien. Fra sørenden av 

Hvals-Broktjern til bilen brukte jeg en 

time. Stivalget fra Lang-Heggesjø var 

klart bedre enn valget jeg gjorde inn-

over, men det er ikke så greit når stier 

ikke er tegnet inn på kartet. De to ørre-

tene jeg fikk, lå saltet natta over, og da-

gen etter ble de varmrøkt. Varmrøkt 

ørret er snadder på brødskiva både lun-

ken og kald. 

Sporlogg tur/retur P Heggesjøveien - Hvals-Broktjern 13,2km. 

Det grønne sporet hadde jeg tegnet inn på forhånd, men valgte helt bevisst å ta 

avstikkere for å ta bilder. 
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Det var i år igjen sommercamp på Eng-

ersand hvor vi i DS skulle ha en hel dag 

med fiskeskole for barn. Dette ble gjen-

nomført 27/6, 4/7, 8/8, og 15/8. Både 

teori om fisk og fisking, samt litt historie 

om Drammensfjorden skulle barna 

igjennom før de fikk fiske i fjorden. 

Etter fiskingen serverte vi i samarbeid 

med Hege Berthelsen som driver cam-

pen, fiskemiddag som bestod av stekte 

lakseskiver, poteter og agurksalat til ung-

ene. Vi var heldige som ble sponset av 

Hansens Røkeri med skinnfrie lakseskiver 

til dette opplegget. 

Det ble til slutt en samling ved bålplas-

sen med utdeling av DS-diplomer og en 

del små gaver fra Norges Jeger- og Fis-

kerforbund til alle deltakerne. 

Dette var et arrangement var vi med på 

for første gang i 2018. 

Sommercampen arrangeres i ferietiden, 

så det er litt plundrete og få folk fra DS 

til og stille opp, men vi greide det i år 

også. Det var faktisk fem av oss som stil-

te alle dager i sommer. Dette arrange-

mentet fenger ungene. Det er fantastisk 

og se hvordan enkelte unger bruker fis-

keutstyret. Vi opplevde stadig at unger 

får en aha-opplevelse på den måten vi i 

DS lærer bort ting på. Dette var moro og 

se. Vi begynner jo å få en viss kompetan-

se på dette området da vi har drevet 

med Skogdagene på Eiksetra i mange år. 

Vi la opp til en enkel servering siden det 

viktigste var at barna skulle få smake på 

fisken. De aller fleste spiste fisk. Det var 

ca. 150 unger på campen i år som fikk 

oppleve DS-Fiskeskole. Det var også i år 

noen som fikk fisk på kroken som vi ren-

set. Disse var det noen som ville ha med 

seg hjem, men også noen som ville spise 

den til middag på Engersand.  

Vi renset en abbor på ca. 12 gram som ei 

lita jente hadde fått på kroken. Denne 

skulle hun ha til middag. Hun skulle dele 

den med bestevennen sin. Vi fikk stekt 

den i panna og delt den så godt det lot 

seg gjøre. Dette ble et herremåltid for 

de to vennene.  

Dette er et flott arrangement, men som 

krever en god del planlegging. Vi takker 

alle som var med på dugnaden. Dere 

gjorde en fantastisk jobb. 

Truls Hafslund 

Borgar Pedersen 

Sommercamp pa  Engersand 2019 

Thelma Brattegaard og Sofia Berthelsen er med på FJORDcamp1 på Engersand, og 

duoen synes det er gøy å prøve fiskestanga i Drammensfjorden. 

Foto Tom Helgesen. 

Sverre Langeng fra Drammens Sports-

fiskere instruerer Sander Kollstrøm Hal-

den fra Åskollen og Hannah Martine 

Bergh fra Kniveåsen i bruk av fiskestang 

på FJORDcamp1 på Engersand. 

Foto Tom Helgesen 

 Odin Elstad Rodrigues fra Spikkestad og Felix Fønnebø fra Hyggen er med på 

FJORDcamp1 på Engersand, og duoen synes det er gøy å prøve fiskestanga i Dram-

mensfjorden. 

Foto Tom Helgesen. 

Petter Øijord fra Drammens Sportsfiskere 

innleder ved å fortelle deltagerne på 

FJORDcamp1 på Engersand om hvilke 

fiskeslag som finnes i Drammensfjorden. 

Foto Tom Helgesen.  

Morsomt med meitemark 

Petter Øijord fra Drammens Sportsfiskere går grundig til verks 

og forklarer deltagerne på FJORDcamp1 på Engersand om hvilke 

fiskeslag som finnes i Drammensfjorden. 

Foto Tom Helgesen. 

Linnea i komfortabel  posisjon 

Truls viser frem Vannmiljøutvalgets plakat 

Borgar viser frem utvalget i fiskestenger deltakerne kunne bruke En lydhør skare av unge fiskere lytter oppmerksomt til Petter 

Øijord fra Drammens Sportsfiskere 
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Tirsdag 1. September var hele 2000 

mennesker samlet til ”markensdag” på 

Friluftsmuseet som nå markerer sin 

sentrale plass i Bymarka. Det var 500 

flere enn i fjor. For DS var dette som å 

komme hjem til fest i de eldste frilufts-

områdene på Bragernesåsen. Det er 

ikke ofte så mange markatravere, by-

patrioter og natur-vennlige småbarns-

foreldre møtes på et så trivelig frilufts-

arrangement. 

Behovet for økt transportkapasitet med 

en egen markabuss ble tydelig da bilene 

ble sendt i retur til byen av en overfylt 

parkeringsplass. I stedet tok folk beina 

fatt langs Klopptjernveien, gjennom 

Hamborgstrømskogen, opp Zik-Zaken og 

fra P-plassene ved Landfalltjern. 

De frivillige i Friluftsmuseets venner had-

de gjort en kjempejobb med å arrangere 

og invitere folk og gode venner i fore-

ningslivet til felles innsats for ekte lokal 

kultur og natur. Selv om Drammens 

Sportsfiskere denne dagen hadde mange 

medlemmer på dugnad lenger inne i 

marka, klarte en gruppe bestående av 

Rolf, Truls, Borgar og Petter å høste he-

der til foreningen med sitt fokus på mat 

fra naturen og fortellinger fra byens og 

markas gamle fiske og fangst-kultur. 

Overalt var det åpnet for aktiviteter og 

opplevelser. De gamle byhus, bondehus, 

cellehytter fra krigen og et historisk se-

tertun var åpnet og fylt med liv. Og her 

finnes det ennå store utviklingsmulighe-

ter. Flere foreninger kan ta bygninger og 

tun i fornuftig bruk. Av nye attraksjoner 

ønsket flere at skogfinnekulturen, sam-

men med skogsarbeidskulturen, den 

lokale hyttekulturen og naturhistorien 

må finne plass på Museet. Dagens fore-

ningskultur med hyttedrift og naturfor-

valtning kan få et felles møtested med 

befolkningen. 

Abbor fra Finnemarka pa  Friluftsmuseet 

Skogens kylling. 
Truls stekte 650 abbor fra Sandungen, Dypingen og Garsjø. Det ble til mer enn  
1200 populære smaksprøver. Skogens kylling ble servert med  krydder og brødskiver 
som skinn og beinfri filet. Truls kunne fortelle småbarnsforeldre om spennende na-
tur i bymarka med gode abborvann som Svarttjern og Klopptjern like i nærheten.  

Foreldre med barn. 
Foreldre fortalte om barn som plutselig 
ble kvitt fiskemat-skepsis.  De opplevde 
at ungene, av egen fri vilje, trakk tilba-
ke til abborfatet både to og tre ganger i 
løpet av dagen. 

Gjeddeburgere. 
Rolf stekte og Borgar solgte populære 
gjeddeburgere som vi hadde kjøpt fra 
”Villfisken” ved Sperillen. Hele behold-
ningen på 100 smakfulle burgere med 
godt tilbehør ble solgt ut. Det ble opp-
lyst at de beste lokale gjeddefiskeplas-
ser er å finne i lavere terreng ved Dram-
menselva og i de store innsjøene rundt  
Mjøndalsskauen, Østskauen og Finne-
marka. Også Friluftsmuseets velfyllte 
rømmegryter ble i løpet av dagen tømt 
og solgt ut.  

God markedstest. 
Både gratis abbor og Gjeddeburgere til 
70 kroner fikk bein å gå på. 

Drammens første 

gatefiskekonkurranse. 

17. august var det endelig tid for 
Drammens første gatefiskekon-
kurranse, hvor målrettet fiske 
etter abbor skulle gjennomføres. 
Konkurransen var av typen fang 
og slipp, som betyr at all fisk må 
slippes ut etter å ha blitt fanget 
for å få lov til å registrere seg. 
Hampus Valfridsson fra Dram-
mens Sportsfiskere og Knut Johan 
Ruud fra NJFF Buskerud var de 
som sammen planla konkurran-
sen og sto som arrangører for da-
gen. 

Værmeldingen hadde hele uken 
før konkurransen viste regn i hel-
gen, og ikke så rent lite regn hel-
ler på 17., og absolutt klarte pro-
gnosen å treffe akkurat denne 
gangen. Fra morgen til kveld skul-
le det vise seg at regnet sprutet i 
bakken, uten noen tegn til opp-
hold. Men dette skremmer ikke 
bort en ivrig sportsfisker, eller 
som i dette tilfellet; 17 ivrige 
sportsfiskere som hadde kommet 
fra hele Buskerud for å delta i da-
gens konkurranse. 

Etter registrering og gjennomgang 
av reglene, klarte vi å redde ar-
rangørteltet fra å blåse ned i 
Drammenselva før startskuddet 
gikk og deltakerne måtte komme 
seg til stedene de hadde bestem-
te seg for å starte fisket. 

Hele Drammenselva var en tillatt 
sone, fra grensen til Nedre Eiker 
og helt til E18-broen nede ved 
holmen. De eneste reglene som 
gjaldt ved forflytning var at ingen 
motoriserte kjøretøy var tillatt. Så 
du måtte planlegge godt hvor du 
ville bruke den dyrebare fisketi-
den, uten å kaste bort for mye tid 
på forflytninger. 

Abboren skulle vise seg å være 

vanskelig denne dagen, og det 
kan forstås gitt at abboren er en 
varmekjær art, og når regnet står 
som det gjorde gjør ikke det ting 
lettere. Men til slutt hadde de 
fleste fått fisk, dog ikke over det 
minste målet på 25 cm som var 
satt for voksenklassen, mens det 
for juniorene ikke var noe minste 
mål. 

Da registreringen var fullført og 
priser ble delt ut var det ikke 
mange som ble igjen i regnet, som 
fortsatt strøm-
met ned, for å 
juge om da-
gens fangster. 
Imidlertid var 
alle veldig gla-
de for å få mu-
ligheten til å 
delta på dette 
arrangemen-
tet, og med 
mange positive 
kommentarer 
og løfter om å 
komme tilbake 

neste år, sto hjemmets ro og var-
me høyt på folks ønskelister, og vi 
sa farvel. 

Hampus Valfridsson fra Dram-
mens Sportsfiskere og Knut Johan 
Ruud fra NJFF Buskerud var de 
som sammen planla konkurran-
sen og sto som arrangører for da-
gen. 
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Medlemsmøte onsdag 13. november 
Kombinert medlemsmøte og veterantreff. 

Nye veteraner med 25 års medlemskap i år er: 

Per Gunnar Sandberg 

Per Arne Olaussen 

Lars Atle Dahl 

Superveteran med 50 års medlemskap i år er: 

Sverre Langeng 

Hjertelig velkommen til en hyggelig aften. 

 

 Ungdomsgruppa 

Hampus Valfridsson Mobil 948 25 325 

E-post the_hunter89@hotmail.com 

 Castinggruppa 

Jan Ivar Larsen Mobil 926 67 343 

E-post jiva-la@broadpark.no 

 Huskomiteen 

Berit Langeng Mobil 916 84 660 

E-post belangen@online.no 

 Revisor 

Morten Berger Mobil 907 50 202 

E-post post@moberger.no 

 Vrangenhytta 

Paul Robert Sørli  Mobil  

E-post  

 Vannmiljø 

Borgar Pedersen Mobil 994 40 834 

E-post borgar32@gmail.com 

 Søltjørnhytta 

Hans Petter Nyhuus Mobil 901 51 967 

E-post hans.petter.nyhuus@d-ikt.no 

 Fluegruppa 

Kristoffer Jakobsen Mobil 466 10 297 

E-post Kristoffer@ignita.net 

 Havfiskegruppa 

Jostein Stø Mobil 907 01 006 

E-post jostein.sto@byggba.no 

 Varamedlem 

Hampus Valfridsson Mobil  948 25 325 

E-post the_hunter89@hotmail.com 

 Varamedlem 

Hans Olav Sørumengen Mobil 951 26 310 

E-post  

 Styremedlem 

 Mobil    

E-post  

 Styremedlem 

Jostein Stø Mobil 907 01 006 

E-post Jostein.sto@byggba.no 

 Styremedlem 

Dag Mathisen Mobil 954 23 056  

E-post dmathi@online.no 

 Kasserer 

Eigil Jenssen Mobil 412 23 946  

E-post eigjens@online.no 

 Sekretær   

John Tollefsen Mobil 971 63 134 

E-post biketol@gmail.com 

 Nestleder 

Truls Hafslund Mobil 996 08 071 

E-post truls.hafslund59@gmail.com 

  

  

 Leder  

Rolf Nyborg Mobil 959 22 386  

E-post rolf.nyborg1@ebnett.no 

 Fiskestell 

John Tollefsen Mobil 971 63 134 

E-post biketol@gmail.com 

Drammens Sportsfiskere 
Stiftet 10. Oktober 1935 

Postboks 335, 3001 Drammen 

post@drammenssportsfiskere.no 

Tilsl. Norges Jeger og Fiskerforbund 

 

Styret 

Kontaktpersoner i grupper og komitèer 



26 27 

ØVRE EIKERVEI  6, 

80 År 

Knut Erik Kaalstad 28. oktober 

Tomtegata 8, 3015 Drammen 

 

75 År 

Frans Salamonsen 10. oktober 

Olav Trygvasons gate 3, 3046 Drammen 

 

Knut Bergodd 24. oktober 

Maria Fegths gate 8 C, 3041 Drammen 

 

70 År 

Bjørn Svendby 17. oktober 

Myrbråten 16, 3031 Drammen 

 

60 År 

Jan Petter Hallan 11. november 

Beversvingen 61, 3320 Vestfossen 

Terminliste for oktober – november 
 

Dato Hendelse Tid Sted 

Oktober 

01 Møte i representantskapet 18:00 Klubbhuset 

02-06 Havfisketur   Averøy 

03 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

08 Høstmøte i Fiskestell 19:00 Klubbhuset 

10 Stamfiske 10:00 Finnemarka 

10 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

17 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

24 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

30 Fiskekameratene 12:00 Klubbhuset 

 

November 

05 Møte i representantskapet 18:00 Klubbhuset 

07 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

13 Medlemsmøte - veterantreff 19:00 Klubbhuset 

14 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

21 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

27 Fiskekameratene 12:00 Klubbhuset 

28 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

29 Rakørretaften Representantskapet 18:00 Klubbhuset 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vårt bilgummiverksted får du utført hjulservice på alt fra trillebår til anleggs-maskiner. 

Vi tilbyr også dekkhotell og felgretting. 
Vi utfører hjulstillingskontroll på personbiler, SUV og varebiler. 

Våre fagfolk har fagbrev og lang erfaring. 

For våre kontokunder tilbyr vi 24-timers service, og har utrykning med fullt utstyr i servicebil. 

Returadresse: 
Drammens Sportsfiskere 
Postboks 335 
3001 Drammen 


