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Da nærmer det seg slutt for 2019, og de fleste har lagt bort fiskestanga for vinteren. 

Ja da, jeg vet at noen få har funnet frem pilkestikka og ser frem til årets isfiske, men 

det er bare noen få. Nå er det nok for de aller fleste kun rakfisken som gjenstår før 

rikke og pinnekjøtt overtar resten av året. 

Året 2019 har egentlig vært meget bra for de aller fleste gruppene, som har hatt stor 

aktivitet og god aktivitet for de som er med i gruppene. Det som er mest bekym-

ringsfullt er at det er lite om noe i det hele tatt som foregår på tvers av, og samar-

beid gruppene imellom. Det må ikke være slik at gruppene hver for seg kun er seg 

selv nok.  

Hvorfor kan ikke en som har fluefiske som sin lidenskap ikke bli med på havfiske, og 

motsatt. Hvorfor kan ikke en som har fiskestells arbeid som sitt domene også være 

med på harrfiske og motsatt. 

Dette er et problem som gruppene og gruppeledere bør gripe fatt i og virkelig gjøre 

en innsats for at det skal bli en felleskaps følelse for foreningen. Hva med å samord-

ne aktiviteter og «reklamere» for hverandre. Første skritt er nok at gruppeledere 

setter seg ned sammen og bestemmer at dette er noe vi ønsker, og ikke bare ser sin 

egen gruppe som eneste alternativ. Problemet vises veldig godt under de få konkur-

ransene DS arrangerer. Det er stort sett de samme som stiller opp hver gang.  

Vi i redaksjonen håper at vi får frem mangfoldet i foreningen, og takker alle som har 

bidratt med stoff også denne gangen. Nå når kveldene blir kortere håper vi at også 

du vil fortelle om dine gode fiskeminner eller andre ting, til glede for alle våre med-

lemmer.   

Jeg vil også minne om at saker som ønskes tatt opp på årsmøte i mars må i henhold 

til våre lover sendes styre inne 31.12. Vi håper også at dere alle hjelper valgkomiteen 

til å finne kandidater, stiller deg selv til rådighet til valget på kommende årsmøte. 

Til slutt må vi takke alle våre samarbeidspartnere og annonsører for året som nå er 

over, og vi håper at dere fortsatt vil være med oss i 2020, og at våre medlemmer 

igjen støtter opp om dere. En riktig god jul og et godt nytt år til alle.   
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En god jul og et godt nyttår 

ønskes våre lesere og annonsører 

2019 nærmer seg slutten og det 

har vært et aktivt år for styret. 

Noen av de aktivitetene vi har 

vært med på er Skogdagene som 

var for ca. 300 sjetteklassinger i 

Lier. Elvefestivalen i Drammen, 

her deltok ca.100 barn. Engersand 

som varte over fire torsdager i juli 

og august, her deltok ca. 300 

barn. På alle disse arrangemente-

ne ble det nedlagt et betydelig 

dugnadsarbeide av medlemmene 

i DS. Deretter var det fult kjør på 

Spiralen med servering av lakse-

burgere og smaksprøver på ab-

bor. Honnør til Truls Hafslund 

som renset ca. 850 abbor til ar-

rangementet.  Deretter var det 

arrangement i fjordparken for po-

litikkere fra Drammen, hvor vi 

også sto for serveringen av 

gjeddeburgere og gjeddepølser. 

31. september var vi så heldig å få 

Even Moland fra Flødevigen forsk-

ningsstasjon til å holde foredrag 

om torsken i Oslofjorden. Dette 

var en hyggelig og informativ 

kveld, mange ble nok overrasket 

over å høre at det ikke var selen, 

men oss fiskeentusiaster som har 

forårsaket den stor nedgangen i 

torskebestanden. Fritidsfiskere 

har tatt ca. 60% av fisken. Det er 

gjort forsøk med fredningssoner 

på sørlandet, noe som hadde gitt 

positive resultater. Det har blitt 

bra med fisk, og hummeren har 

blitt større. Moland vil gjerne 

være behjelpelig med forskning i 

Drammensfjorden, og han syntes 

det var merkelig at de hadde fått 

lov til å fylle ut så mye sprengs-

tein. Vi gleder oss til å se hva han 

får til. 

Det gjenstår nå å få montert sol-

cellepanel på Vrangenhytta,  før vi 

kan starte utleie av denne. Jeg 

henstiller til interne resurser i DS 

til å utføre monteringen på dug-

nad, slik at vi slipper å betale eks-

terne resurser for dette. 

Vi har tenkt og arrangere en fiske-

kamp på Vrangen Hytta til som-

meren for barn fra 10 til 15 år, vi  

trenger rekruttering av juniorer, 

så tips barn eller barnebarn. 

Minner om «Fiskekammeratene» 

som har åpent hus den siste ons-

dagen i måneden fra kl.12.00 til 

15.00,  her møtes medlemmer for 

en hyggelig prat og en kopp kafe. 

Her er det ingen aldersgrense og 

alle er velkomne, så det er bare å 

møte opp. 

Den 9.september var det høst-

dugnad. Det var kun fem personer 

som deltok, men vi fikk renest 

takrennene, tatt opp båten og 

laget nytt lokk til kloakkummen. 

Minner om at huset er bygget på 

dugnad, og at dersom ikke flere 

deltar på dugnader vil vi bli nødt 

til å kjøpe tjenester til vedlike-

hold. Jeg henstiller derfor til alle 

medlemmer, komiteer og grupper 

til å delta på dugnader i fremti-

den. 

Året nærmer seg slutten og regn-

skap og beretninger skal avsluttes 

innen den 31.12.2019. Er det 

medlemmer du mener fortjener 

en påskjønnelse, må dette meldes 

til styret innen samme dato. 

Jeg håper dere tar vel imot valg-

komiteen om dere blir kontaktet.   

Jeg vil med dette få ønske dere en 

riktig god jul og et godt nytt år. 

Rolf 
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Veterantreffet 2019 
 

V/Tor Andreassen 

Det var en hyggelig kveld på vete-

rantreffet, men ingen av våre nye 

veteraner var til stede. 

Rolf orienterte fra styre. Jostein 

Stø orienterte om valgkomiteens 

arbeid, og om havfiskegruppa. 

Borgar orienterte fra Vannmiljøs 

arbeid, Lloyd fra Søltjørn komite-

ens arbeid, Truls fra Fiskestells 

arbeid. Fluegruppa hadde meldt 

sin ankomst men var ikke tilstede. 

Vel 25 personer var møtt opp.  Sverre Langeng ble hedret med gravert vase for 50 år i foreningen 
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               Loggbok Resultater: 

KlubbAnt. fisk Vekt i g

Konkurranse: Sjøfiske høst Herrer:

Sted: Bogebukta - Smørstein 1 Kai Fjerdingby DS 15 3950

Dato: 22.09.2019 2 Odd Ringstad DS 9 1820

3 Jostein Stø DS 2 640

Påmelding: 09.00 - 09.30 4 Lloyd Nilsen DS 2 350

Gangtid: 30 min. 5 Per Øivind Ask DS 1 200

Fisketid: 10.00 - 15.00 6 Tor Andreassen DS 1 150

Hampus Valfridson DS 0 0

Vær: Først tåke, så skyfritt/sol Jan Mehren DS 0 0

Vind: Flau vind fra nord

Temperatur luft: 15 grader

Antall deltakere: 8

Antall som fikk fisk: 6

Antall fisk oppveid: 30

Total vekt: 7110 g

Fiskeslag: Makrell, noen flyndrer

Største fangst: Kai Fjerdingby 3950 g

Effektiv redskap: Agn, blank sluk

Notiser:

Kai Fjærdingby fikk også størst fisk, makrell på

580 g.

Årets siste konnkurranse i Roll Hansen Cup. Vinneren Kai Fjerdingby (til venstre) og Odd Ringstad.

Odd Ringstad ble vinner av uret og Roll Hansen

plakett til odel og eie etter 3 seire.

Sjøfiske Høst. 

Konkurransen ble i år avviklet i 

Borgebukta – Smørsteinen områ-

det, uten at det ble de helt store 

fangstene.  

Vi har utvilsomt fått en for klub-

ben rimelig nytt medlem som vil 

være med å kjempe om første-

plassen fremover.  

Kai fant kanten på "marabakken" 

og hadde riktig agn, og da var det 

ikke noe vi andre kunne gjøre enn 

å gratulere ham med en overle-

gen seier. 

Konkurransen avgjorde også kam-

pen om «klokka», hvor Odd Ring-

stad var overlegen vinner, også 

han en garva «meitefisker» 

Vi andre må nok ta i bruk andre 

midler og lære av de to 

«meitefiskerne», for tradisjonelt 

slukfiske duger nok ikke lengre. 

Tor 
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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 20 65

2 Kai Fjerdingby 17 17 25 59

3 Gunnar Olsen Skar 17 20 20 57

4 Per Øivind Ask 12 25 14 51

5 Lloyd Nilsen 13 15 28

6 Tor Andreassen 14 13 27

7 Solveig Ringstad 25 25

7 Hans Olav Sørumengen 25 25

9 May Lena Fossum 20 20

10 Jan Ivar Larsen 0 17 17

10 Jostein Stø 17 17

12 Jørgen S. Berg 15 15

12 Hampus Valfridson 15 15

14 Arve Gomsrud 14 14

15 Ellen Lyngaas Ask 13 13

16 Ronny Hansen 11 11

Ikke arrangert pga. dårlig 

isforhold.

ROLL HANSEN CUP  og "Uret" 2019.

Resultat etter at årets konkurranserner er avholdt.

Hver deltakers 3 beste resultater teller i sammendraget.   

Odd Ringstad er vinner av "Uret" og får Roll Hansen plakett til odel og eie etter sitt 
3 . napp.

Kai Fjerdingby med dagens største og Odd Ringstad 

med dagens minste. 

De tre på «pallen»: Kai Fjerdingby, Odd Ringstad og 

Jostein Stø 
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Stamfiske 2019 

Lørdag 26/10 ble det strøket fisk 

på Vranglebekken. Vi hadde bra 

med fisk i oppsamlingskummen, 

men dessverre de fleste hunnene 

var tomme. Av 32 hunner var det 

kun 7 som hadde litt rogn i seg. 

Dette har med været og gjøre, da 

vi i tidsrommet 13. til 21. oktober 

regnet konstant. Det medførte 

også at vi ikke kom til med El - 

Fiske eller fikk satt opp rusa i 

Sandungsbekken. Den nye fella 

funket heller ikke som den skal. Vi 

fikk kun 3 dl rogn på lørdag. 

Vi prøvde også lørdagen med el- 

fiske, men så streiket utstyret. Da 

ble det tatt en beslutning om å 

sette opp den gamle fella i utløpet 

til Sandungselva. Litt av en jobb, 

da elva gikk ganske så stri, men 

den kom nå på plass til slutt. 

Første røkting ble gjort av Hans 

Olav på søndag med det resultat 2 

hanner + 2 hunner disse ble 

flyttet over i samlekummen. På 

mandag var Roy L og undertegne-

de sin røkter tur. Vi var på plass 

ca. kl. 16.30 da vi fikk oss en liten 

aha opplevelse. Her var det stor 

fisk i rusa. Etter at vi fikk summet 

oss litt så viste det seg at det var 

en han fisk på ca. 5 kg. 

Vi hadde kun to 10 liters bøtter på 

stedet så da var det bare å kom-

me seg ned på DOFA og hente 

utstyr. Jeg ringte litt rundt for å 

hente inn en person til som kunne 

hjelpe til. Øyvind L stilte opp mo-

mentant. 

Inn til Sandungenelva bar det 

igjen. Nå med en stor balje og en 

stor hov. Øyvind hadde tatt med 

seg en ekstra 

lykt for nå var 

det mørkt. Fis-

ken ble berget 

og brakt ned til 

samlekummen.  

I dag tirsdag var 

Lloyd og en 

venn innenfor 

og røktet med 

det resultatet 4 

hunner samt 3 

hanner. Jeg hå-

per på noen fle-

re hunner så at 

vi kan stryke oss 

ferdig. 

Lørdag 2.11 ble 

siste dag av 

stamfiske for i 

år.  Det var ikke mye rogn i den 

siste fisken vi tok i Sandungselva, 

noe vi antar skyldes at den var 

ferdig gytt, og hadde sluppet seg 

ned igjen til Glitre. 

Totalt kom vi opp i ca. 7 dl. Rogn, 

noe vi må si oss fornøyd med. 
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Fin gammel årgang. 
 

Tekst og foto: Per Øivind Ask 

ABU-MATIC 60 

«ABU-MATIC 60, snellen som vir-

keliggjør sportsfiskerens drøm, 

letthåndterlig og haspelsnellens 

garanti mot backlash. Passer for 

både haspel- og spinnstang. Kas-

ter effektivt både lette og tunge 

sluker. Drømmesnelle som man 

kan kaste med selv i søvne».       

Slik ble denne snellen betegnet 

når den ble introdusert av ABU i 

1957 som den første i sitt slag i 

Europa. Da den kom på markedet 

var den ikke direkte billig. Den 

kostet halvparten av en  Ambas-

sadeur 5000 snelle. Den ble straks 

svært populær og ABU meldte å 

ha solgt et antall på fantastiske 

200.000 stk. av denne Abumatic 

60 i slutten av 1958. Altså i løpet 

av to sesonger. Produksjonen var-

te ut 1962, da den ble erstattet av 

Abumatic 160. 

Ideen til den innebygde haspel-

snellen kom fra USA, der Zebco og 

Johnson var slike sneller som var 

blitt populære rundt 1954. ABU 

var overbevist om at denne snel-

letypen hadde framtiden for seg 

og ville begynne å produsere selv. 

Det ble det neste store prosjekt 

for konstruktør Karl Nurmse 

(haspel-Kalle), mannen bak 

mange av de kjente ABU snellene 

som ABU444, Cardinal, DELTA, og 

snart var Abumatic på markedet. 

For en nybegynner med fiske-

stang, er det neppe noe tvil om at 

den lukkede haspelsnellen er enk-

lest. Det er nesten ikke mulig å 

gjøre noe galt, bare en knapp og 

en sveiv å passe på. Alvorlig 

ugreie er omtrent utelukket.  

Fakta fra 1957 

ABU-MATIC 60:  Snørekapasitet 

140m 0,35mm/100m 0,30mm    

Pris kr. 98,- 

Tekniske finesser: 

• Stillestående spole, derfor ing-

en tvinning av snøret. 

• Myk bremsekåpe av gummi 

som effektivt beskytter snøret. 

• Snøreførerkåpe av hardfor-

krommet rustfritt stål, snørefø-

rer av hardmetall som elimine-

rer slitasje på snøre. 

• Anatomisk utformet tommel-

grep for bekvem frikopling. 

• Utformet snellefot for sikkert 

feste til stang. 

• Utført av rustfritt stål og korro-

sjonsbestandig materiale. 

• Kan leveres med enten venstre

- eller høyresveiv. 

• Synkroslurring. Dvs. stillbar 

slurrebrems synkronisert med 

sveiven. Dermed beholdes en 

jevn og smidig regulering av 

bremsefunksjonen fra hard til 

fjærlett trykk. 

 

Kilder: 

Napp og Nytt, Historien om ABU, 

Vintage Fishing Reels of Sweden. 
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Vern fiskevann – registrer fremmed fisk 
Publisert 08.02.2016 19:07 

Oppdatert 13.11.2019 10:46 

Spredning av fisk i vann og vassdrag har resultert i at lokale fiskebestander har blitt nærmest utryddet 

flere steder. Nå oppfordrer forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om at publikum melder 

fra om spredning av fisk.  

Spredning av fisk er en av de 

største truslene mot de lokale fis-

kebestandene i norske vann og 

vassdrag. Nye fiskearter kan for-

trenge stedegne arter, eller spre 

parasitter og sykdommer som kan 

ha negative konsekvenser for na-

turmangfoldet.  

– Spredning av fisk kan føre til 

store skader på de fiskebestande-

ne som danner grunnlaget for et 

godt fritidsfiske, sier NINA-

forskerne Trygve Hesthagen og 

Odd Terje Sandlund.  

Utrydder og desimerer lokal fisk 

I alt 11 fremmede fiskearter er 

innført til Norge av mennesker, 

bl.a. karpe, suter, regnbueørret 

og rødgjellet solabbor. I tillegg 

kommer spredning av fisk som 

naturlig hører til i deler av Norge, 

som gjedde, ørekyt, sørv, mort og 

harr. Når slike arter spres til nye 

vann kan det ha minst like store 

negative effekter på de naturlige 

fiskebestandene som de fremme-

de artene.  

Ifølge forskerne kan utsatt gjedde 

føre til at ørreten blir praktisk talt 

utryddet, mens etablering av øre-

kyt i ørretvann kan føre til nær-

mere 40 % nedgang i avkast-

ningen av ørret.   

Avhengig av tidlig varsling 

Dersom en skal kunne sette inn 

effektive tiltak mot denne spred-

ningen, er det nødvendig at nye 

tilfeller blir påvist og rapportert så 

raskt som mulig. Her spiller publi-

kum en nøkkelrolle i arbeidet mot 

spredning ved å innrapportere 

nye funn. 

Gjedda er en av artene som de siste årene har blitt spredd til stadig nye vann, med det resultat at lokale ør-
retbestander har blitt nærmest utryddet. Foto: Istock - Vladimir Vitek  
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– Dersom en art først har etablert seg i et vassdrag, 

er det stor fare for videre spredning. Forvaltnings-

myndighetene er dermed avhengig av tidlig varsling 

for å sette inn tiltak for å fjerne arten eller begrense 

spredningen, forklarer Hesthagen.  

Viktig lokalkunnskap 

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Norsk institutt 

for naturforskning (NINA) videreføre kartleggingen 

av spredning av fiskearter i norske vassdrag.  

– Dersom du kjenner til at en ny fiskeart har blitt 

innført i løpet av de siste 2-3 åra, vil vi gjerne at du 

melder fra om dette, oppfordrer Hesthagen. 

Slik går du fram: 

• Angi art, sted og når du registrerte eller fikk 

kjennskap til forekomsten. 

• Kontakt seniorforsker Trygve Hesthagen på 

epost/ mob. 995 93 389 eller forskningsle-

der Odd Terje Sandlund på epost eller 

mob. 92606683. 
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Det ble en flott tur til Averøy for 

Dag, Kåre, Lloyd og Tor som reiste 

på havfisketur til Averøy 2. -6. ok-

tober. Svein Halaas stilte som 

vanlig opp og huset oss på sitt 

sted på Bruhagen. 

Vi hadde fått beskjed om at vår 

«faste» skipper/båt dessverre ik-

ke hadde anledning til å ta oss ut 

denne gang, da det var bursdag 

på gang for kona, som skulle fei-

res på Opdal. Reserve skipper/båt 

hadde han fikset, så det var ikke 

noe problem.  

 

Det var ikke sommertemperatur, 

og det lå snø på tak fra Dombås 

og ned til Bjorli, og en morgen vi 

startet på vei ut på havet viske 

termometeret -4 grader.  

En del sjø med vind gjorde det 

ikke mulig å fiske langt ute i år, da 

avdriften ble så stor at det ikke 

kunne fiskes, men skipperen var 

en kløpper, og fant fine plasser 

noe lengre inne, hvor det ble bra 

med fangst.  

Vi fikk 3 flotte dager på havet 

med en skipper som virkelig gjor-

de alt for å forsøke å finne stor 

fisk. Torsk var det lite av, men vi 

fikk bra med hyse, flott lyr og en 

del større sei. Vi talte opp hele 9 

forskjellige fiskeslag tatt om bord.  

Vi takker skipper Kjell Ivar Folland 

Ellingsvåg for en utmerket jobb og 

fantastisk god båt, og ikke minst 

for hans raushet. Vi fikk med oss 

gaver i form av sjøkreps, og Dag 

som av en eller annen grunn ikke 

fikk den helt stor fangsten, fikk 

også med seg en flott hummer.  

Havfisketur til Averøy 
 

Tekst og foto: Tor Andreassen 
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Foresla r sterkere lut for a  redde villaksen 
Espen Farstad 

Publisert 07.11.2019 12:25 

Oppdatert 08.11.2019 10:44 

Miljødirektoratet har nylig levert en tiltaksplan for å ivareta villaksen, og foreslår blant annet å innføre 

lukket oppdrettsteknologi og merking av oppdrettslaksen. NJFF applauderer mange av forslagene i pla-

nen.  

Klima- og miljødepartementet har 

bedt Miljødirektoratet om å utar-

beide en tiltaksplan for å sikre 

god kvalitet på 81 av våre villaks-

bestander der det ikke står så bra 

til. Planen er ferdig og oversendt 

departementet for videre be-

handling. 

Gode forslag til tiltak! 

- I planen er det en del virkelig 

gode og positive forslag til tiltak, 

kommenterer Øyvind Fjeldseth, 

fiskekonsulent i NJFF.  Jeg vil sær-

lig fremheve anbefalingene om 

bruk av steril laks og lukkede opp-

drettsanlegg som tiltak mot gene-

tisk påvirkning fra rømt laks og 

lusedødelighet i sjøfasen i regio-

ner med betydelig oppdrettsvirk-

somhet. 

- I tillegg er forslagene om mer-

king av oppdrettsfisken og utvi-

delse av Nasjonale laksefjorder 

gjenkjennbare og gode forslag 

som kan bidra til en bedre overle-

velse for villaksen på sikt. 

Kvalitetsnorm for villaks 

Arbeidet med tiltaksplanen er en 

direkte oppfølging av 

"Kvalitetsnormen for villaks" som 

Stortinget har vedtatt. Hensikten 

med normen er å bidra til at vilt-

levende bestander av atlantisk 

laks ivaretas og gjenoppbygges til 

en størrelse og sammensetning 

som sikrer mangfold innenfor ar-

ten og utnytter laksens produk-

sjons- og høstingsmuligheter. 

Normen er retningsgivende for 

myndighetenes forvaltning og skal 

klargjøre hva som er god kvalitet 

for villaks og dermed gi myn-

dighetene et best mulig grunnlag 
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for forvaltningen av bestandene 

og faktorene som påvirker be-

standene av atlantisk laks. 

Kvalitetsnormen fastsetter gren-

severdier for kvaliteten 

til villaksbestander basert på be-

standenes reproduksjon, høs-

tingspotensial og genetiske inte-

gritet.  

Mange utfordringer 

Tiltaksplanen tar for seg mange 

ulike utfordringer for villaksen, og 

beskriver tiltak for å bedre på si-

tuasjonen.  

- Det er særlig verdt å merke seg 

forslaget om økt tempo i arbeidet 

med en gjennomgang av vilkårs-

revisjonene i regulerte vassdrag, 

poengterer Fjeldseth. Vassdrags-

utbygging har historisk sett vært 

en viktig årsak til tilbakegangen i 

mange laksebestander, og her 

ligger det et stort potensiale for 

forbedringer gjennom revisjone-

ne. 

- Oppfølging av handlingsplaner 

for kalking og gyrobekjempelse 

ser vi på som en selvfølgelighet. 

Det faglige grunnlaget for tiltake-

ne er godt dokumentert, og histo-

rien viser oss at disse kamnpene 

nytter. Ja ikke bare det, dette er 

vellykkede og viktige tiltak i kam-

pen for å ta vare på de unike vill-

laksbestandene vi har.    
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Thorgeir Gustavsen tildelt NIFs hederstegn 

Thorgeir Gustavsen ble i dag, 05.11, tildelt Norges Idrettsforbunds hederstegn for sin 
innsats for norsk idrett og spesielt norsk casting. Thorgeir som i oktober pensjonerte 
seg fra sin stilling som generalsekretær i Norges Castingforbund mottok det ærefulle 
hederstegnet på Ullevål stadion, foran inviterte gjester og kollegaer på Idrettens hus. 

Thorgeir Gustavsen har i over 50 år hatt sitt hjerte i norsk casting. Han begynte med casting 
i ung alder, og allerede i 1967-68 drev han aktivt med sporten i Tønsberg. På slutten av 
syttitallet fikk han sitt første verv i Norges Castingforbund, da han ble medlem i forbundets 
instruksjonskomité. Fra 1981, og gjennom hele 80-tallet satt han i forbundsstyret, hvorav to 
av årene som viseformann. Deretter fulgte en tiårs periode hvor han var ansatt som 
generalsekretær. Etter å ha sluttet i stillingen, fulgte så to år i tilsvarende stilling i Norges 
Rytterforbund. Thorgeir ble så valgt som NCFs president i årene 2001-2003 og 2011-2014. 
De siste fem årene har han, som de fleste her vet, igjen innehatt stillingen som 
generalsekretær i forbundet. I alle disse årene har han hatt utallige roller i ulike utvalg og 
komiteer nasjonalt; deriblant i utdanningskomiteen, lov- og appellutvalget, 
budsjettkomiteen, PR- og mediautvalget, domsutvalget, kontrollkomiteen og i 
hedersmerkekomiteen. Thorgeir har også sittet i samarbeidsutvalget mellom NCF og NJFF. 

Thorgeir har i tillegg hatt en rekke internasjonale verv. Dette inkluderer utallige verv i 

Forente Nordiske Casting Forbund, og som styremedlem, og i diverse komiteverv, i det 

internasjonale castingforbundet (ICSF), i til sammen 20 år (ett verv han fortsatt 

innehar). Thorgeir har vært sentral innenfor dommerutdanningen i ICSF, og har 

gjennomført flere kurs for internasjonale dommere i casting. Han har også vært dommer 

og overdommer i mange EM og VM i casting. Han har vært norsk delegasjonsleder på 

utallige internasjonale mesterskap. Alt dette har han kombinert med å være en svært 

aktiv utøver og innehaver av tillitsverv i sin klubb, Drammen Sportsfiskere. I 2015 ble han 

også veteran verdensmester i sin favorittøvelse flue presisjon. Thorgeir ble allerede i 

2005 tildelt NCFs hedersmerke for sin innsats. 

Vi i Drammens Sportsfiskere gratulerer Thorgeir med idrettsforbundets høyeste 

utmerkelse. 

Thorgeir med hederstegn og hederskake 
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Knuten er gjerne fiskesnørets svakeste 

ledd. Vår test avslører at det er store 

forskjeller på bruddstyrken på nesten 

identiske knuter. 

Henrik Strømstad 

Tirsdag, 7. mai 2019 - 12:56 

Mange sportsfiskere har sin favoritt-

knute, en de kan knyte i blinde. Det er 

bra. Men hvor sterk den er, eller om den 

er bundet riktig, har de fleste et mindre 

bevisst forhold til. 

Snøret er enklere å forholde seg til. På 

spolen står det diameter og brudd-

styrke. Men et sterkt snøre er lite verdt, 

hvis man velger en knute som ikke hol-

der mål. 

Vår test av de vanligste fiske-knutene 

bekrefter da også at det er enkelte knu-

ter du bør styre unna. 

Ulike knuter 

Vi har testet ulike slukknuter, skjøteknu-

ter og løkkeknuter. Testen viser at de 

beste knutene faktisk er sterkere enn 

snøret, men fastslår også at det har be-

tydning hvordan de er knytt. Særlig viktig 

er en jevn og hard tilstramning. Det for-

sterker knuten, spesielt dem som var litt 

dårlig i utgangspunktet holdt klart bedre 

når de ble strammet skikkelig. 

De beste knutene har større sling-

ringsmonn og svekkes ikke like mye om 

det slurves litt med tilstram-mingen. 

Jo strammere du kan dra til knu-ten, 

desto mer vil den tåle. I de fleste tilfeller 

vil de gli før de brister, så en skikkelig 

strammet knute vil ha langt større 

bruddstyrke enn en løs knute. 

Tykkelsen på snøret, og om det er mykt 

eller stivt, har også stor betydning. Tyn-

ne dimensjoner trenger flere surringer 

enn tilsvarende på tykke. 

Myke snører har høyere knute-

bruddstyrke enn stive snører, fordi de 

lettere lar seg stramme skikkelig til. Gjør 

det uansett til en vane å fukte senen før 

du strammer til. Det vil bli mindre frik-

sjon og knuten vil stramme seg penere 

og hardere. 

Vi benyttet en strekktestemaskin og tes-

tet alle knutene minimum 8 ganger. Tes-

ten ble gjennomført med Abulon Top 

0,25 mm til samtlige knuter.  

Her er de beste fiskeknutene 

Fast nylonløkke. Løkkeknuter gir agnet en lett og ledig gange. Denne knuten kan også be- nyttes til fluefiske (se figur 8 mht. utfø-

relse). 

Ikke minst i det kritiske landingsøyeblik-

ket er det viktig med en solid knute.  
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Knuteslitasje 

En knute som har vært utsatt for mye 

eller tung belastning svekkes. Etter et 

solid bunnapp bør du knyte om. Det 

samme gjelder etter en tids bruk, selv 

om snøret ikke har vært utsatt for store 

belastninger. Har du brukt samme pim-

pel og samme knute på flere isfisketurer 

vil du kunne oppleve at knuten plutselig 

gir etter. Gjør det derfor til en vane å 

knyte om før du drar på ny tur! 

Lær deg å knyte tre til fem knuter skikke-

lig, litt avhengig av hvilken form for fiske 

du bedriver. Et mini-mum bør være å 

beherske en slukknute til monofila-

mentsene, og en til multifilamentsnøre, 

en skjøte- knute og en løkkeknute. Tren i 

stua til du kan knyte dem tilnærmet i 

blinde! 

Disse knutene ble testet: 

Flue- og slukknuter til monofilamentsene 

1. dobbel slukknute 

Dobbel slukknute er en av de enkleste og 

beste knutene. Navnet dobbel slukknute 

kommer av at snøret føres to ganger 

gjennom krokøyet. Det sørger for at knu-

ten blir svært sterk. Det vil si at knuten 

holder og snøret ryker. Denne må du 

kunne! 

Målt bruddstyrke: 100 % 

2. enkel slukknute 

Noen kaller det enkel slukknute, andre 

krokstikk, når man trer senen kun en 

gang gjennom krokøyet. Ellers er knuten 

ganske lik dobbel slukknute. Men brudd-

styrken er langt dårligere enn en dobbel 

slukknute. Vår konklusjon er: dette er en 

ustabil og svært dårlig knute som du bør 

droppe. 

Målt bruddstyrke: 67 % 

 

3. Uniknuten 

En allsidig knute med bredt bruksområ-

de, også som slukknute. Uniknuten står 

ikke noe tilbake for dobbel slukknute, 

så her er spørsmålet hvilken knute du 

synes er enklest å lage. 

Målt bruddstyrke: 100 % 

4. Palomarknuten 

De «vanlige» knutene fungerer dårlig på 

glatte multisnører, noe mange erfarte da 

multifilamentsnøre var nytt 

på markedet. Palomarknuten er en av 

verdens enkleste knuter, og samtidig 

meget sterk. Snøret ryker før knuten. 

Utfordringen med knuten er at den er litt 

knotete, dersom det du skal knyte fast er 

veldig langt. 

Målt bruddstyrke: 100 % 

5. Blodknute 

En av de vanligste skjøteknutene og mye 

brukt av fluefiskere til å skjøte fortoms-

materiale. Fordelen med blodknuten er 

at den blir pen og bygger forholdsvis lite. 

Derimot er den ikke så godt egnet hvis 

det er store forskjeller på diameteren 

på de snørene du skjøter. Den er heller 

ikke egnet til å skjøte monofilament med 

multi-filamentsnøre. Ingen spesielt sterk 

knute og den krever nøyaktighet når den 

lages. Det er viktig med rett antall sur-

ringer. På 0,25 mm er seks surringer op-

timalt, færre surringer vil gi dårligere 

bruddstyrke. 

Målt bruddstyrke: 58 % 

6. Uni skjøteknute/grinnerknute 

En bra allround skjøteknute som har et 

større bruksområde enn blodknuten. 

Fungerer både til å skjøte monofilament 

og multifilamentsnøre og til fluorkarbon-

sene. Mange som fisker med multifila-

mentsnøre velger å benytte fluorkarbon 

ytterst, og til dette formålet er uniknuten 

ideell. Men i likhet med blodknuten er 

den ikke spesielt sterk. 

Målt bruddstyrke: 55 % 

7. kirurgknuten 

Kirurgknuten er enkel og ikke minst an-

vendelig. Det er en dobbel overhånds-

knop som er bundet med to parallelle 

senelengder. Knuten kan, foruten 

å brukes som skjøteknute, benyttes når 

du skal binde en opphenger 

på hovedlina foran sluken, eller et søkke 

ved bunnmeite. 

Spesielt fluefiskere som skjøter inn 

fortomsspisser etc., har innvendinger 

mot kirurgknuten da den ikke er så pen 

og tight som blodknuten. Men når det 

gjelder knuter har utseende ingen betyd-

ning. Kirurgknuten har markant høyere 

bruddstyrke enn de andre skjøteknutene 

i testen og anbefales. 

Målt bruddstyrke: 72% 
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8. fast nylonløkke 

Ved bruk av løkkeknute vil agnet ditt 

uansett om det er en sluk, wobbler eller 

flue, få en ledigere gange. Løkkeknuter 

er generelt litt mer knotete å binde enn 

en slukknute, men gir mye, i form av 

bedre gange. Fast nylonløkke er en av 

flere løkkeknuter. 

Målt bruddstyrke: 88% 

9. rappalaknuten 

Trolig den mest kjente og brukte løkke-

knuten. Mye av samme prinsippet som 

fast nylonløkke, med tilnærmet samme 

bruddstyrke. Velg den knuten du synes 

er enklest binde. Selv fore trekker jeg 

Rappalaknuten, da den er litt enklere å 

stramme til, og litt sterkere enn fast ny-

lonløkke. 

Målt bruddstyrke: 90% 

10. Duncans løkke 

Dette er en glidende løkkeknute. Stram-

mes som en åpen løkke, slik at agnet får 

en fri gange. Ved litt hardere belastning 

vil den gli og stramme seg som en vanlig 

knute. Fungerer også ypperlig som spo-

leknute. For at denne skal fungere, kre-

ver det at du strammer til godt i snøre-

enden. Hvis ikke vil løkka skli inn for lett. 

Målt bruddstyrke: 82 % 

 

 

Fire favoritter 

Med disse fire knutene klarer du deg i 

de fleste situasjoner: 

Dobbel slukknute er vår favoritt, med 

bruddstyrke på 100 prosent. At snøret i 

tillegg skal føres to ganger gjennom 

krokøyet gir den ekstra styrke i forhold 

til slitasje. Til multifilamentsnøre er det 

ingen grunn til å lære seg noe annet enn 

Palomarknuten, en utrolig sterk og enkel 

knute. Til skjøting og innbinding av opp-

henger, danker kirurgknuten ut sine 

konkurrenter. Vil du ha en løkkeknute, 

for at agnet skal gå fritt, er rappala-

knuten vår favoritt. 

Den første makrellstørja er merket! 
Publisert 13.09.2019 08:49 

Oppdatert 13.09.2019 14:12 

Det ble i år åpnet for et begren-

set sportsfiske, med formål om å 

merke og slippe ut fisken. Den 

første størja er nå merket og 

sluppet ut igjen vest av Frøya på 

Trøndelagskysten. 

11. september er en dato som ofte 

bringer fram negative assosiasjoner, 

men for Lars Holmquist og norsk sports-

fiske vil 11. september 2019 stå som en 

merkedag. Holmquist fikk i samarbeid 

med temaet til Enrico Wyrwa en fabelak-

tig fisk opp til båten, merket den og lot 

den gå igjen. Dette er første gang i nyere 

tid det er blitt tatt en makrellstørje un-

der lovlig sportsfiske i Norge. 

Fisken var 232 cm lang og med det godt 

over 200 kg. Størja ble tatt på stang. 

Det fiskes fortsatt, og sesongen er langt 

fra over, så vi i NJFF krysser fingrene for 

at både Enricos og de andre teamene 

som jobber på der ute får mange fle-

re suksesser, så lenge sjøen tillater dem 

å være ute. 

Første land i Norden 

NJFF har over flere år nå arbeidet aktivt 

med å få på plass ei kvote for sportsfiske 

etter makrellstørje. I år lyktes det ende-

lig og selv om kvoten er liten (1 tonn) og 

antall tillatte team med fiskere er lavt (4 

team) så er det uansett historisk at vi 

som første land i Norden nå har en slik 

mulighet. Årets fiske er et rent fang og 

slipp fiske siden en er pålagt å merke all 

den levedyktige makrellstørja en får opp. 

Dette vil kunne gi oss økt kunnskap om 

størja i norske farvann. 
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MEDLEMSTILBUD 
Husk a  benytte rabatter og tilbud du har som 

medlem av Drammens Sportsfiskere 

• NOROCO — Sportsfiskeutstyr 
Øvre Eikervei 6  

• Urmaker Roll Hansen 
Nedre Storgate 13 

• Optiker H. Henriksen 
Strømsø Torg 7 

 

• Søltjørnhytta 
Egen hytte Hardangervidda øst 

• Vrangenhytta 
Egen hytte Drammen nordmark 

• Portør 
Sjøfiske ved Kragerø 

Hytter kan nå bestilles på vår nettside ”drammenssportsfiskere.no” eller ved fremmøte på 

klubbhuset. Vi minner om fordelene du også kan benytte deg av som medlem i Norges Jeger 

og Fiskerforbund. 

Styret 
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 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 
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85 År 

Per Mauritz Fossum 19. desember 

Langviksgate 4, 3050 Mjøndalen 

 

75 År 

Hans Petter Strand 3. januar 

Tordenskiolds gate 46, 3044 Drammen 

 

Tore Jørgensen 5. januar 

Farmen Nedre 8, 3024 Drammen 

 

Rolf Nyborg 28. januar 

Eirik Raudes gate 8, 3048 Drammen 

 

50 År 

Jostein Stø 27. desember 

Tårnveien 44 B, 3047 Drammen 

Terminliste for desember - februar 
 

Dato Hendelse Tid Sted 

Desember 

05 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

12  Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

19  Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

26 Åpent hus 19:00 jklubbhuset

  

Januar 

02 Åpent hus 19:00 Klubbhuse 

09 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

16  Åpent hus 19:00 Klubbhus  

23 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

29 Fiskekameratene 12:00 Klubbhuset 

30 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

 

Februar 

04 Møte i representantskapet 18:00 Klubbhuset 

06 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

06 Invicta fluebinderkurs 19:00 Klubbhuset 

13 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

13  Invicta fluebinderkurs 19:00 Klubbhuset 

20 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 

20 Invicta fluebinderkurs 19:00 Klubbhuset 

26 Fiskekameratene 12:00 Klubbhuset 

27 Åpent hus 19:00 Klubbhuset 
Takk 

Jeg vil med dette fa  takke 

Drammens Sportsfiskere 

ved styret for den flotte 

gaven jeg fikk pa  min 80 

a rs dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det varmet et gammelt 

sportsfiskerhjerte. 

Hilsen Knut E. Kaalstad 
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ØVRE EIKERVEI  6, 
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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 


