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Legg turen til Søltjørna sommeren 2020 
 

Benytt deg av DS sitt fantastiske tilbud på Søltjørna og Hardangervidda til sommeren.  Opplev late dager i 

fjellet med fiskestanga, to fjellvann som du disponerer helt alene, opplev stillheten og roen som fjellet gir 

deg.  Lad batteriene på Søltjørna i sommer. 

Det er fortsatt mye ledig kapasitet denne sesongen så ta kontakt med Hans Petter Nyhuus på e-post: 

Hans.Petter.Nyhuus@drammen.kommune.no eller på mobil: 901 51 967 for booking. 

Leiepriser hytte: 

Hele hytta: 350.- kroner pr. døgn  Pr. seng: 100.- kroner pr. døgn.  6 sengeplasser totalt. 

Fiskekort:  

75.- kroner pr. døgn, ukekort 350.- kroner. 

Se DS sine websider for ytterligere informasjon om hytta, eller ta kontakt. 

mailto:Hans.Petter.Nyhuus@drammen.kommune.no
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Situasjonen med Corona virus og smittefare setter fortsatt begrens-

ninger for møter og samlinger i DS. Årsmøte ser jeg vil bli forsøkt av-

holdt i september, mens møtevirksomheten ellers i gruppene er svært 

begrenset.  

Selv ut fra disse begrensningene jobbes det meget godt der hvor det 

er mulig. Laglederne i fiskestell jobber for fullt med sine vann, og rapp-

orter fra tynnefiske viser at dette arbeidet ikke har vært særlig hem-

met av situasjonen, bortsett fra at det ikke har vært mulig å supplere 

med nye ruser, noe som det er stort behov for. 

For oss i redaksjonen har situasjonen medført at vi har mistet mange 

annonsører, og vi må om vi ikke finner nye annonsører dessverre vur-

dere om det er økonomisk mulig å fortsatt trykke og sende ut Sports-

fisker’n. Har du kontakter – kjennskap til noen som er villig til å kjøpe 

annonseplass hos oss, så gi oss beskjed.  

Sommeren er kommet, og mange av oss har planer om fine fisketurer 

både her og der. Myndighetene har gitt oss reiseråd som nok gjør at 

ferieturen for mange blir annerledes i år. Uansett hva du har planlagt å 

gjøre, så ta noen bilder, skriv noen ord og send til oss, så kan du glede 

mange på dine opplevelser. 

Ha en riktig fin og annerledes sommer, og skitt fiske. 
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Coronakrisen er fortsatt ikke over, men 

det ser ut som myndighetene begynner 

og lette på restriksjonene, men vi ser 

ikke for oss at vi kan åpne huset før fe-

rien.  

For min egen del har jeg nå tilbragt 3 og 

halve uker på sykehuset med kraftig be-

tennelse/rosen i venstre ben. Jeg ble 

utskrevet til 17.mai, og må benytte den-

ne anledningen til å skryte av det norske 

helsevesenet.   

Onsdag 13. mai fikk vi en trist melding 

om at Jan Fridheim er gått bort. Jan var 

en av de fire som hadde fast plass i sofa-

gruppa sammen med Tore, Svein og Kå-

re. Han var alltid med på dugnader, og 

det vil bli nå en tom plass i sofaen som 

blir vanskelig å fylle.   

Å flytte NJFF båten til Hagatjern var en 

god ide, båten har hvert utlånt mer på 

den korte tiden den har vært Hagatjern, 

enn den var i alle årene på Sølvfastøya. 

Jeg vil takke Roar Hansen for hans iver 

etter å skaffe penger til fiskestell. Han 

søkte og fikk tildelt kr 32.000, - fra Spare-

bankstiftelsen til støtte til fiskeutstyr for 

barn.  Det er ikke første gangen Roar har 

ordnet med penger til fiskestell. 

Torsdag den 17.09.2020 har Hans Petter 

Nyhuus og Kristoffer Jakobsen satt opp 

det avlyste årsmøtet. Planen deres er å 

gjennomføre årsmøtet som vanlig, etter 

FHI retningslinjer med 1 meter avstand 

(hvis det fortsatt er anbefaling). Det vil 

også bli et tilbud om livestreaming av 

møte med digital deltakelse for de som 

ønsker dette.  

Fiskstell er i full gang med å røkte ruser 

for tiden, og det virker som det er mye 

abbor og rogn på enkelte vann. Det er 

tydelig at fiskestell gjør en god og viktig 

jobb, for etter sigene har det blitt solgt 

dobbelt så mange fiskekort i år, som fjor.  

Det er tydelig at aktiviteten er stor for 

jeg ser at medlemmer av fluegruppa 

stadig legger ut bilder av nyfisket ørret 

på nett.  

Ønsker dere alle en riktig fin sommer! 

Rolf 
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Jørn Erik og jeg hadde planlagt en fiske-

tur med overnatting i telt i nordområdet 

av Finnemarka, nærmere bestemt ved et 

av De Pene Tjerna, fra tirsdag 11/6 til 

onsdag 12/6. Noen dager tidligere, da vi 

fastsatte turtidspunktet, var  langtids-

varslet fra både Storm og Yr lovende, 

men dagen før vi skulle dra så endret 

værsituasjonen seg helt. Både meteoro-

logene i Storm og Yr var enige om at 

været skulle bli betydelig kjøligere med 

mulighet for mye regn fra tirsdag kveld 

og flere dager framover.  Tirsdagen skul-

le fortsatt være ganske bra, oppholdsvær 

og en del sol fram til kvelden, men det  

skulle blåse litt fra nordøst. Av erfaring 

er ikke det ideelt. Vi skulle gjerne hatt litt 

varmere vær med litt sønnavind, men 

været får vi ikke gjort noe med. Vi be-

stemte oss for å ta en dagstur i stedet 

for en overnattingstur. Siden det er et 

stykke å kjøre fra Solbergelva og deretter 

et stykke å gå, visste vi at det ville bli 

forholdsvis mye fottur og lite fisking. Det 

var ganske vått i terrenget etter mye 

regn i det siste, men vi valgte likevel å gå 

i forholdsvis korte og lette turstøvler. Vi 

regnet med at det kunne by problemer 

med å komme tørrskodd over noen myr-

partier, men der stilte vi i hvert fall likt. 

Siden Nordre Pene Tjern er omgitt av 

myrer, valgte vi å gå direkte til det Midt-

re Pene Tjernet. 

Turen fra bilen og innover tok en time og 

tjue minutter. Framme ved tjernet satte 

vi opp stanga, men vi tok et par brødski-

ver og kaffe før vi startet fisket. Det var 

noen timer siden frokost, og hvis vi star-

ter fiskinga med en gang, er det lett å bli 

ivrig og glemme maten. Mens vi hadde 

matpause så vi noen få vak, men vi grei-

de ikke se hva fisken tok. 

Vi diskuterte fluevalget litt og det stod 

mellom Pål Krogvolds CDC klekker og en 

maurimitasjon. Vi endte opp med ei 

maurflue begge to, men med hver vår 

variant. Jeg valgte en liten celleplast 

maur, ala Chernobyl ant. Jørn Erik en 

sort UV-lim skogsmaur, str 12. 

Jørn Erik gikk bort til nordvestenden av 

vannet. Der hadde vi sett et par hissige 

vak. Jeg holdt meg der vi hadde tatt mat-

pakka og hadde sekkene våre. Det var litt 

skiftende vind, men jeg så et og annet 

forsiktig vak likevel. Det tok ikke lang tid 

før jeg fikk første tilbud på flua, men 

enten bommet fisken, eller så trakk den 

seg i siste liten. Det samme skjedde tre 

ganger. Da syntes jeg det var på tide å 

skifte til Pål Krogvolds CDC klekker, som 

er favorittflua mi på skogstjern. Det tok 

ikke lang tid med ny flue før jeg hadde 

fast fisk. Den var ikke spesielt stor, så jeg 

bestemte meg for å slippe den ut igjen, 

men flua satt så langt nede i halsen på 

den at jeg valgte å avlive den i stedet. 

Det var en grei steikefisk på ca. 350gr. 

Jeg renset fisken med en gang, men 

glemte å sjekke mageinnholdet. Det kom 

et par karer bortom som ville ta matpau-

sa ved vannet. Etterpå skulle de fortsette 

til Bjønnestillinga, Liers høyeste punkt. 

De var ikke helt sikre på punktet, så jeg 

viste punktet på GPS'en og ga en liten 

forklaring. De hadde gått fra Dju-

pengrop, og etter at de hadde vært på 

Liers høyeste punkt skulle de gå til 

Brennåsen, Finnemarkas høyeste punkt. 

De Pene Tjerna - Bjelketjern - Kroktjern, tirsdag 11/6 2019 
Tekst og foto: Jan Erik Berg 

Matpause ved Midtre Pene Tjern, før vi startet fisket.  

Jørn Erik prøvde seg først mot østsida, langt nord i Bjelketjern. 
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Totalt ble det en skikkelig drøy dagstur 

for gamlekara, omtrent på vår alder. 

Etter praten tenkte jeg at det var på tide 

å rusle ned til Bjelketjern, så jeg gikk 

bortover mot Jørn Erik for å høre om det 

passet. Han kunne jo vært på hugget 

etter en stor ørret. Han hadde fått en 

ørret på vel 350gr. på maurflua og mistet 

et par på samme flua. Han var enig om å 

gå ned til Bjelketjern. Det er ganske raskt 

å gå dit hvis en vet hvor en bør gå. Her 

gjelder det å ikke følge stier avmerket på 

kartet. Vi så et og annet vak ved Bjelke-

tjern, men det virket som forholdsvis 

små fisk. Vi valgte likevel å fiske litt med 

en gang, for vi visste av erfaring at det 

var et gunstig tidspunkt på dagen for 

fluefiske. Jeg tok noen bilder før jeg fant 

fram stanga. 

Heller ikke her greide vi å se hva fisken 

tok, men den tok i hvert fall ikke fluene 

våre. Vi fisket nesten en halvtime før vi 

tok kaffepause. Der vi satt hadde vi god 

oversikt over nordre del av Bjelketjern. 

Vi så ingen vak som fikk oss til å avbryte 

kaffepausa. 

Etter kaffepausa ruslet Jørn Erik mot 

nordvestenden av Bjelketjern for å prøve 

seg på et par vi hadde sett vake der. Jeg 

tok først noen få bilder, før også jeg fant 

fram stanga igjen. Jeg holdt meg stort 

sett i bukta øst for holmen vi var på. Jeg 

la først noen kast ute der jeg har fått fisk 

flere ganger i Bjelketjern. Det vaket litt, 

men ingen helt nær av flua mi. Jeg fulgte 

etter hvert mer med på vannet enn på 

flua mi. Jeg så et lite vak nær land på 

nordsida av meg, så et nytt vak litt nær-

mere. Utfra vakene så det ut som en fisk 

som kanskje ikke var verdt å fiske på. Jeg 

kan jo ta et kast for å se om fisken fort-

setter linja si og for å teste om flua fung-

erer tenkte jeg, og la et kast langsmed 

land rett nordover. Flua landet ca. halv-

meteren utenfor en liten stein. Jeg vur-

derte å ta et nytt kast litt lenger ut, men 

lot det være. Jeg hadde nesten ikke 

tenkt ferdig før flua ble tatt ganske rolig. 

Jeg gjorde et lite tilslag og plutselig var 

det full action. Fisken raste ut sørøstover 

i vannet og ga seg ikke før jeg var langt 

ute på backingen. Jeg skjønte jo at her 

hadde jeg med en skikkelig rugg å gjøre. 

Så snudde den og kom raskt mot meg, 

før den dro mellom odden og et par stei-

Kaffepause ved Bjelketjern. Her er det fint å følge med på aktivitet i vannflata.  

Utrolig fin ørret tatt på en Pål Krogvold CDC klekker.  

51cm - 1,5kg - k-faktor 1,13.  
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ner utenfor meg, og fortsatte i full fart 

vestover i vannet. På ny var jeg langt ute 

på backingen. Nå hadde også Jørn Erik 

fått med seg at jeg hadde på stor fisk, så 

han kom løpende til for å hjelpe meg 

med håvinga. Det passet meg bra, for 

håven min lå igjen der vi hadde kaffe-

pause. Fisken var råsprek, og jeg kjørte 

den ganske forsiktig, lot den presse mye 

ganske langt ute. Det er tryggere der enn 

inne ved steinene langs land. Etter hvert 

ble fisken såpass spak at jeg fikk presset 

den innover, og vi kunne få noen glimt 

av den for første gang. Etter flere mindre 

utras fikk jeg såpass kontroll at det var 

på tide å få den på land. Fisken kom pent 

glidende mot håven, men gjorde ett siste 

desperat utras. Jeg lot den gå litt ut 

igjen, men ved neste forsøk gikk det 

greit. Fisken glei kontrollert ned i håven 

til Jørn Erik. Litt småskjelven kunne jeg 

konstatere at dette var en gromfisk. Så 

var det tid for bilder til minnealbumet, 

rensing av fisk og sjekk av mageinnhold. 

Dette er fast procedure etter hver pen 

fisk. Vi avslutter gjerne med kaffe og 

sjokolade for å nyte opplevelsen fullt ut. 

Etter denne fisken roet jeg helt ned. Jeg 

målte vanntemperaturen, 12°C ganske 

langt ute i vannet. Jørn Erik gikk over på 

vestsida av vannet igjen. Han så flere 

vak, men greide ikke å lure noen av fis-

kene. På vei tilbake mot holmen i 

nordenden, brukte han en del tid på en 

fisk som vaket rett utenfor ei rot i 

nordenden. Han byttet flue noen ganger, 

men greide ikke å knekke koden. Han 

forsøkte i hvert fall maurflue, CDC klek-

ker og til slutt myggpuppe imitasjon. Jeg 

begynte å bli sulten igjen, så jeg foreslo 

at vi tok Real turmaten vår. Jørn Erik var 

også klar for mat. Han tok noen kast til 

mens jeg kokte vann. Jørn Erik var litt 

treg med å komme tilbake, så jeg ordnet 

min Real turmat før han kom, men da jeg 

så han var på vei tok jeg et raskt oppkok 

av vannet slik at han kunne klargjøre sin 

Real turmat med en gang. Etter at po-

sens innhold er rørt godt ut i kokende 

vann, er det bare å lukke posen og vente 

8-10 min. på ferdig middag. Mens vi satt 

og ventet på at maten til Jørn Erik skulle 

bli ferdig, så vi en fisk vake i vika øst for 

oss. Vi ble med en gang enige om at han 

måtte prøve et par kast med fjærmygg-

puppa. Første kast ble lagt ut, litt for 

Fisken tok fjærmyggpuppa med en gang.  

Real turmat ved Bjelketjern.  

Fornøyd fisker med ørret tatt på fjærmyggpuppe. 36cm - 625gr – k-faktor 1,34.  
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langt unna der vi så vaket. Nytt kast, og 

nå mente vi begge at det var ganske 

nær. Fisken tok flua og endelig hadde 

Jørn Erik fisk i Bjelketjern også. Den var 

ganske sprek, virket ikke så stor, men 

etter et par utras og plasking i vannskor-

pa så vi at det var en fin fisk. Jeg tok no-

en bilder av Jørn Erik og fisken før jeg 

håvet fisken for han. Det var en feit, fin 

ørret, perfekt matfisk på 625gr, lengden 

var 36cm, det gir en k-faktor på 1,34 som 

er veldig bra i et skogsvann. Før Jørn Erik 

begynte på sin turmat måtte vi ta bilder, 

rense fisken og sjekke mageinnholdet. 

Deretter var det klart for matpausa. 

Etter trivelig pauseunderholdning med 

fisken til Jørn Erik, kunne vi sette oss ned 

i ro og mak og nyte Real turmaten vår. 

Ganske likt og litt variert mageinnhold i 

begge fiskene. Små døgnfluenymfer, 

noen døgnfluer, fjærmyggpupper, skogs-

maur og mudderfluer. 

Vi fisket litt til i Bjelketjern etter matpau-

sa, men da var det helt slutt på vaking, 

og vi hadde heller ingen tilbud på fluene 

våre. Dette passet helt med tidligere 

erfaringer på samme tid av året i dette 

området. Vi ville ikke pakke sammen og 

avslutte turen likevel. Jeg ville vise Jørn 

Erik et par tjern han ikke hadde vært 

med til tidligere, nemlig Kroktjern og det 

Søndre Pene Tjern. En av fordelene i 

dette området er at det er kort avstand 

mellom flere tjern, det gir mulighet for 

fin variasjon. Vi brukte ca. 25 min. på å 

rusle utenfor stier rett sørover til Krok-

tjern. Ved Kroktjern så vi noen få vak 

som så ut til å være småfisk. Jørn Erik 

skvatt til da en fisk forsøkte å ta flua rett 

ved beina hans, men den bommet. Ut-

over det hadde vi ingen etter fluene 

våre. 

Vi tok ikke mange kastene før vi fortsatte 

mot det Søndre Pene Tjern. Opp dit 

brukte vi 7-8 minutter. Vi gikk bortom 

teltplassen på østsida av vannet og Jørn 

Erik tok 3-4 kast før vi ble enige om å 

pakke sammen. Det var helt dødt ved 

Søndre Pene Tjern, vi så ikke et eneste 

vak, men det var som forventet.   

På 

veien opp på knausen i nordenden av 

tjernet traff vi på en liten hoggorm i 

lyngen, rett i gangretningen vi holdt opp 

Jørn Erik  ved Kroktjern. Bildet er tatt fra midten på nordsida mot vestenden.  

Mageinnhold JEL ørret.  Mageinnhold min ørret.  
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bakken. Den var ikke lett å se, så det var 

flaks at jeg fikk øye på den i siste liten. 

Fra nordsida av Søndre Pene Tjern gikk vi 

via Midtre Pene Tjern til blåstien, som vi 

fulgte nordover til Sandvollen. Vi tok ei 

lita vannpause ved Sandvollen før vi fulg-

te den litt utydelige stien ned til Svart-

dalsveien. Vi hadde oppholdsvær hele 

veien tilbake til bilen og brukte ca. 1t 

30min tilbake. Først da vi nærmet oss 

Hokksund kom de første regndråpene på 

bilruta, og regneværet økte på etter 

hvert. Natt til onsdag bøtta det ned i 

Solbergelva, så avgjørelsen om å ta dags-

tur angret vi ikke på. 

Sporlogg fra parkeringa innerst i Svartdalsveien til området rundt De Pene Tjerna, totalt 12,4km. 
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Kronikk i Drammens Tidende 17. 04 av: 

Petter Øijord, John Tollefsen og Borgar 

Pedersen i Vannmiljøutvalget i Dram-

mens Sportsfiskere og 

Arne Pedersen, leder i Norges 

Kystfiskarlag 

 

Bystyret i Drammen kommune har gitt 

sin tilslutning til ytterligere utfylling av 

Holmen («Holmen Øst trinn 2»). Vi me-

ner dette er en uklok beslutning som 

ikke er økosystembasert, og som derfor 

må være ugyldig. 

Elvedeltaer er i særlig grad sårbare for 

inngrep og endringer. De representerer 

økosystemer som påvirkes både fra land, 

sjøsiden og fra vassdrag. Disse områdene 

representerer en truet naturtype og kre-

ver særlig beskyttelse ifølge Miljødirek-

toratet.  

Utløpet av Drammenselva er et av de to 

mest artsrike deltaområdene i Norge, 

men er samtidig det økosystem som er 

mest oversett, minst undersøkt og minst 

beskyttet. Vi har her et ferskvanns-

økosystem og et saltvanns-økosystem 

som eksisterer parallelt og gjensidig på-

virker hverandre. Utenfor Svelvikstrøm-

men er det et brakkvannsdelta som ved 

utløpet av Glomma. 

Når kommunedelplanen for Drammens-

elva ble vedtatt i 1991, ble dette planom-

rådet regnet som et av de mest truede 

elvedeltaene i Norge med hensyn til for-

urensning og biologisk mangfold. Miljø-

pakke Drammen fikk i denne forbindelse 

betydelig statlig støtte og var et viktig 

bidrag til Norges oppfyllelse av Nordsjø-

avtalen. 

Det rike torskefisket ved utløpet av 

Tangenrenna ved Risgarden har lenge 

vært godt kjent blant lokalbefolkningen. 

I forbindelse med innsatsen for rensing 

av Drammenselva på 80- og 90-tallet, ble 

det særlig fokusert på fiskerikdommen i 

elva og fjorden. I det statlig initierte 

medvirkningsarbeidet om 

«Kommuneplan Drammenselva», ble 

dette fritidsfisket særlig hensyntatt ved 

bestemmelser om friområder på Risgar-

den og Furuholmen, vest og øst for Hol-

men. Seinere kommunale planprosesser 

for havna ble dessverre gjennomført 

uten medvirkning fra lokalbefolkningen. 

Da «forsvant» disse friområdene fra om-

rådekartet og ble luket ut av planvedta-

ket fra 1991. 

Vi vet at stortorsken årvisst vandrer fra 

Ytre Oslofjord og Skagerak og inn i Indre 

Drammensfjord, samtidig som fersk-

vannsartene sik, krøkle og laue i slutten 

av november starter sin gytevandring fra 

Indre Drammensfjord mot grunnene 

nedstrøms Hellefossen i Eiker. Mens den 

faste kysttorsk-bestanden i Indre Dram-

mensfjord preges av småfisk opp mot 1 

kilo, består gytetorsken fra Oslofjorden 

og Skagerrak av fisk fra 2-3 kilo opp mot 

10–15 kilo. 

Gyteplassen ved Risgarden og områdene 

i øst mot Furuholmen har naturgitte 

egenskaper som gjør den attraktiv som 

gyteplass for kysttorsk. Gyteplasser in-

nerst i fjorder er gjerne lagt til steder der 

spesielle strømforhold skaper bakevjer 

som holder egg og larver tilbake. Slike 

områder er av stor betydning for torske-

bestandene i Oslofjorden og Skagerak, 

og dermed være av nasjonal betydning. 

Dette viktige miljøhensynet er ikke tatt 

på alvor av Drammen kommune. 

Saltvannet i Tangenrenna og sjøområde-

ne mellom Bragernesløpet og Risgarden 

Foto: Havforskningsinstituttet 

Vil torsken i Drammenselvas delta overleve? 
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utgjør et historisk viktig gyteområde for 

kysttorsk og må ikke ødelegges for frem-

tiden. 

Utfyllingene ved Holmen må vurderes 

etter Naturmangfoldloven, og kunn-

skapsmangel om sårbare gyteområder 

og vandring av gytefisk må få konsekven-

ser. Torskens vandring i Drammensfjor-

den henger sannsynligvis sammen med 

vandringene til sik, laue og krøkle. Dette 

dreier seg om en art saltvannsfisk og tre 

arter ferskvannsfisker som inngår i et 

lokalt økosystem som er unikt for Norge. 

Kysttorsken er truet og Fiskeridirektora-

tet har derfor innført forbud mot å fiske 

torsk i Oslofjorden innenfor grunnlin-

ja fra og med Vestfold og Telemark og til 

grensa mot Sverige. Forbudet gjelder 

hele året. I tillegg er det i 14 definerte 

gyteområder på Skagerrakkysten forbud 

mot alt fiske, med unntak av anadrome 

arter (laks og sjøørret), i gyteperioden 

fra 1. januar til 30. april. 

Kysttorsken er truet i Norge fordi fiskeri-

ene har vært for effektive og fordi viktige 

gyte- og oppvekstområder innerst i fjor-

dene er blitt nedbygd og forurenset. 

Overgjødsling fra landbruk, kloakkrense-

anlegg og fiskeoppdrett har gitt oksy-

gensvikt. I tillegg har plast, søppel og 

miljøgifter fra husholdninger og industri 

gjort at fjordene der torsken skal gyte 

sakte men sikkert har mistet sin funk-

sjon. Samtidig gis det nye tillatelser til 

utbygginger på elveslettene og nær del-

taene, til stadig mer omfattende masse-

utfyllinger på gruntvannsområder som 

huser essensielle habitater for fiskeyngel 

og smådyr som er mat for fisken. 

Aichimålene er konkrete forpliktelser i 

FNs konvensjon om biologisk mangfold. 

Disse målene er vedtatt av den norske 

regjering. Aichi-mål 6 sier at truede be-

stander skal bygges opp igjen. Som un-

dertegnende part i konvensjonen om 

biologisk mangfold er Norge forpliktet til 

å bygge opp igjen de truede torskebe-

standene langs norskekysten. 

Torskens gyte- og oppvekstområder ved 

Drammen må ikke ødelegges, men un-

dersøkes, overvåkes og restaureres! 

Drammenselvas deltaområde er fremde-

les truet - men ikke tapt. Natur kan res-

taureres og funksjoner kan gjenopp-

rettes. Men det er nå det må tas grep, 

dette gjelder ikke minst lokale folkevalg-

te som må tilegne seg kunnskap og gjøre 

gode prioriteringer.  

Støren i elva/fjorden ble i sin tid utryddet av forurensing. 

Kobberstikk ca. 1800: Størfiske i Ytre Drammensfjord. 

Gytetorsk tatt fra Risgarden ved Holmen 

Foto: DS/Miljøpakke Drammen 
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Fiskestell er i full gang med tynnefiske av 

abbor i mange vann i Finnemarka. Noen 

steder er det som i 2019, og andre ste-

der kan det virke som om det er mindre 

abbor enn tidligere. Andre steder i mar-

ka er det fortsatt is og snø. Siste rapport 

fra kjente steder som Bjelketjern – de 

Pene tjerna er isen nylig sluppet taket 

(20. mai) Ellers i nord området ligger det 

fortsatt noe is. 

Som vanlig var Vrangla siste vann hvor vi 

startet med tynnefiske, først og fremst 

pga.  av mulighetene til å kjøre dit er 

senere pga. snø – is på veien. Det har 

vært en hel del vaking på de vanna hvor 

vi har startet rusefiske, noe som nok 

skyldes klekkinger. 

Vi skulle kjøpe flere ruser innen vi startet 

med rusefiske i år, men grunnet Corona 

viruset er det ikke mulig å få inn varer fra 

Kina, sier leverandøren, noe som har 

medført at vi ikke har det antall ruser 

tilgjengelig som ønsket.  

Sandungen ble ikke rusefisket i 2019 

grunnet fjerning av demningen, noe som 

medførte senking av vannstanden av 

Sandungen, men årets «resultater» så 

langt vitner om mindre småabbor, da 

snittvekta pr. 28.5 viser over 50 gr. 

I månedsskifte mai – juni, ble det noe 

vanskeligere adkomst til Finnemarka, da 

Statskog utbedret 2 bruer, hvorav den 

ene var på Glitreveien, og dermed var 

det i perioden 26.5 – 9.6 ikke mulig å 

komme inn via bommen på Justad – Glit-

reveien, og eneste adkomst va via bom-

men v/Kanada. Vi som arbeider med 

Sandungen og Vrangla fikk låne nøkler av 

Lysaker, og benyttet veien via Krogstad-

elva – Steindammen – og inn til Vrangle-

vollen. Kortere kjørevei, men det er 

bompenger på veien fra Årbogen – 

Steindammen. Veien opp er meget bra, 

og dette er en grei vei for dem som øns-

ker å komme inn i marka. Det er mange 

som bruker parkeringen v/steindammen 

som utgangspunkt for sykling/

spaserturer i marka. 

Torsdag 28.5 var Lloyd og Tor på tilsyns-

tur hvor vi startet på Vranglevollen. Der-

fra bar det ned til Sandungen, via min-

nesmerket over Jakob Sandungen ned til 

Glitre. Derfra gikk turen videre til 

Tekst og foto: Tor Andreassen 
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Nordsneisa hvor vi tok en rast ved gapa-

huken med bålkaffe og en stor matbit. 

Videre bar det tilbake via, brakka ved 

Grunnevannet tilbake til Glitre, Glitre-

plassen, Bordvika, Vrangla med retur til 

Drammen – Sande. 

Nå på forsommeren – våren er marka på 

sitt aller fineste, og vi kan bare anbefale 

alle våre medlemmer å ta turen til Finne-

marka. Spør du noen av de som jobber i 

området, får du garantert bli med på en 

tur eller flere.  
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Drammens Sportsfiskeres castinggruppe 

gjennomførte sitt årsmøte 22. januar, 

samtidig som de feiret sitt 60 års jubi-

leum. Kastesporten har alltid hatt en 

sentral plass i Drammens Sportsfiskere, 

som ble stiftet i 1935, og hvor forening-

ens castinggruppe ble stiftet 22. januar 

1960. Dette ble markert med et flott 

jubileumsarrangement onsdag kveld, 

hvor ett av høydepunktene var Per Øi-

vind Asks (bildet) presentasjon av bo-

ken han har skrevet; “Kastesporten i 

Drammens Sportsfiskere – Årene fra 

1937 til 1960”, som beskriver årene før 

og opptakten til at castinggruppa ble 

etablert. 

Det ble tydelig for alle oss som var tilste-

de på jubileumsarrangementet, at cas-

tinggruppa gjennom sine 60 års levetid, 

har satt sine tydelige spor hos svært 

mange sportsfiskere i Drammen. Til jubi-

leumsarrangementet hadde leder Jan 

Ivar Larsen, og spesielt Per Øivind Ask, 

funnet frem gruppas stiftelsesprotokoll, 

medaljer og andre historiske gjenstander 

som var utstilt for anledningen. Per Øi-

vind har i lengere tid samlet stoff til bo-

ken som samler historien om kastespor-

ten i Drammen før 1960. Her er det ar-

tikler fra lokalaviser, fra klubbens eget 

medlemsorgan; “Sportsfisker’n”, og ikke 

minst har han samlet alle beretninger fra 

kasteutvalget, som oppsto i årene etter 

krigen. Boken er illustrert med historiske 

bilder, og Asks egne utfyllende kommen-

tarer. I tillegg til denne boken, har man 

satt sammen en billedbok, som samler 

gode klubbminner fra 1960 og frem til i 

dag. Det er lagt ned et betydelig arbeid 

for å samle stoffet, og det er bare å gra-

tulere Per Øivind og castinggruppen med 

et svært vellykket resultat. 

 

 

 

Drammens Sportsfiskeres castinggruppe 60 år 
Tekst og foto: Marius H. Johannessen 

Bildene: Deltakerne på DS castinggruppes årsmøte, Leder Jan Ivar Larsen, som over-

rekkes en jubileumsgave fra NCFs generalsekretær Marius H. Johannessen (kvikklunsj 

nok for hele sesongen), samt en medalje brukt av DS castinggruppe.  



15 

Å ta vare på sin egen historie, er ikke 

minst viktig for å bygge en klubbkultur 

som står rustet for fremtiden. Derfor var 

det passende å markere jubileet med 

gjennomføring av gruppens årsmøte. 

Castinggruppa i DS har hatt en periode 

med noe lavere aktivitet enn tidligere, 

grunnet sykdom hos flere sentrale ildsje-

ler i klubben. Derfor var det flott at man 

nå har laget tilbake på Sølfastøya, og 

kunne se fremover med ønske om økt 

aktivitet i sesongen som kommer. Tidli-

gere generalsekretær i NCF, Thorgeir 

Gustavsen, har som kjent flyttet til Dan-

mark, sammen med sin Ann, og DS 

klubbmesterskap flyttes derfor somme-

ren 2020 til Danmark. Ellers sikter man 

inn NM og Nordisk mesterskap i casting i 

august, som et av årets høydepunkter. 

Jan Ivar Larsen ble gjenvalgt som leder, 

og han får med seg et erfarent styre, 

som kjenner klubben godt. Vi gratulerer. 

Bildene: t.v. årets klubbmestere i DS casting, utstilling av historiske gjenstander fra gruppas første 60 år, samt bilde hentet fra Per 

Øivind Asks bildekavalkade (Her et utklipp hentet fra Drammens Tidene, 1937). 

Jubileumsgaven fra hovedforeningen, 

Drammens Sportsfiskere, var et fantas-

tisk festmåltid – her var det ikke spart på 

noe, og maten ble inntatt mens man fikk 

servert gode historier og minner fra 

blant annet pokalkampene mot Gren-

land Sportsfiskere, turene til Tallinn In-

door, og møter med Lillehammer Sports-

fiskerforening. Etter middagen ble vin-

nerne fra fjorårets klubbmesterskap pre-

miert med diplom, her var det Per Øivind 

Ask, Thorgeir Gustavsen og Espen Myklø-

en, som fikk fortjent applaus. Det ble 

poengtert at Espen Mykløens kast på 

68,12m i flue lengde tohånds, under 

fjorårets mesterskap, er det lengste kas-

tet i øvelsen på Sølfastøya siden 1991 

Deretter var det forbundets tur til å gra-

tulere jubilanten, og til å presentere 

NCFs arbeid, og planer for 2020. Vi be-

nyttet også anledningen til å diskutere 

castingsportens fremtid. Et godt stevne-

program, ble trukket frem som viktig for 

å rekruttere flere med. Kvelden ble av-

sluttet med visning av filmavisens repor-

tasje fra VM i casting i 1961 (se filmen i 

NRKs arkiv her.), samt en bildekavalkade 

over gruppas aktiviteter siden oppstar-

ten i 1960! Det må nevnes at Per Øivind 

og Jan Ivar ikke gir seg med dette, men 

påbegynner nå et arbeid for å samle alt 

som har skjedd i castinggruppas regi fra 

1960 og frem til i dag, som en oppføl-

gingsbok til Asks bok om årene 1937-

1960. Vi gleder oss til å følge prosjektet! 

Vi gratulerer Drammens Sportsfiskere 

med jubileet, og ønsker dem alt det bes-

te for fremtiden! 
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Castinggruppa arrangerte sitt klubbmesterskap denne gang på 

forsommeren, 6. juni, på Sølfastøya. 

Forholdene for lengde- og presisjonskasting var preget av svak 

vind og regntungt det meste av tiden under gjennomføringen 

av konkurransen. 

Deltakerne som stilte opp hadde hittil i år færre eller ingen 

treningsøkter på kastebanen denne gang på grunn av korona-

stengningen av all samlet aktivitet tidligere på våren.   

Første øvelse på programmet startet kl. 9.30 med «Flue presi-

sjon». Denne øvelsen har Thorgeir Gustavsen dominert de 

siste 20 årene og denne gang var heller ikke noe unntak. Han 

presterte nå 19 av 20 treff, altså 95 poeng. En god start på 

mesterskapet. 

Så fulgte gjennomføringen av alle lengdeøvelse, fem i tallet, 

der Espen Mykløen og Thorgeir kjempet om det lengste kastet 

og førsteplassen. Vi er imponert av Espen som har oppnådd et 

så bra nivå på noen få sesonger i de øvelser han stiller opp i. 

Gratulasjon til Espen for hans første klubbmestertittel i øvel-

sen flue lengde enhånds, med et kast på 45,59 m. 

Siste øvelse på programmet denne lørdagen var øv. 3, Haspel 

Arenberg. Her ble det satt et knallsterkt punktum for et vel 

gjennomført mesterskap. Per Øivind Ask «klinket til» med 8 

tiere og 2 åttere, altså 96 poeng av 100 oppnåelig. Dette er det 

beste resultat oppnådd i klubbmesterskap for øvelse 3, som 

ble innført i vårt program i 1982.  

Takk til alle for innsatsen denne dagen.  

 

Resultater 

Klubbmesterskapet 

i Casting 2020. 

Øv. 1, Flue presisjon
Pl Deltager Poeng
1 Thorgeir Gustavsen 95
2 Per Øivind Ask 65
3 Espen Mykløen 40
4 Jan Ivar Larsen 15

Øv. 2, Flue lengde enhånds
Pl Deltager Meter
1 Espen Mykløen 45,59
2 Thorgeir Gustavsen 45,05
3 Per Øivind Ask 32,30

Øv. 3, Haspel Arenberg
Pl Deltager Poeng
1 Per Øivind Ask 96
2 Espen Mykløen 82
3 Thorgeir Gustavsen 80
4 Jan Ivar Larsen 44

Øvelse 9, Rulle lengde tohånds
Pl Deltager Meter
1 Thorgeir Gustavsen 83,98
2 Per Øivind Ask 82,60
3 Jan Ivar Larsen 71,38

Øvelse 8, Rulle presisjon
Pl Deltager Poeng
1 Per Øivind Ask 35
2 Jan Ivar Larsen 20
3 Thorgeir Gustavsen 10

Øvelse 7, Haspel lengde tohånds
Pl Deltager Meter
1 Thorgeir Gustavsen 90,68
2 Espen Mykløen 87,45
3 Jan Ivar Larsen 80,39
4 Per Øivind Ask 79,34
5 Tor Andreassen 66,68

Øvelse 6, Flue lengde tohånds
Pl Deltager Meter
1 Thorgeir Gustavsen 57,92
2 Espen Mykløen 50,09
3 Per Øivind Ask 44,67
4 Tor Andreassen 21,8

Øvelse 5, Haspel lengde enhånds
Pl Deltager Meter
1 Thorgeir Gustavsen 61,86
2 Espen Mykløen 60,07
3 Per Øivind Ask 58,40
4 Jan Ivar Larsen 48,83
5 Tor Andreassen 42,34

Øvelse 4, Haspel presisjon
Pl Deltager Poeng
1 Per Øivind Ask 55
2 Thorgeir Gustavsen 45
3 Espen Mykløen 30
4 Jan Ivar Larsen 10

fra øvelse 1 med Espen Mykløen i aksjon. 
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Den 9.mai 2020 hadde Fiskestell i Dram-

mens Sportsfiskere sitt vårmøte inne i 

Finnemarka. 

I strålende vær satt vi 17 mann i en ring 

(1 meters avstand) ved brakka ved 

Grunnvannet. Her ble det bl.a. bestemt 

at det skulle tas et skippertak i Guritjern 

i 2020, tynnefiske ved bruk av ruser og 

19/21 mm garn i løpet av mai/juni . Nu 

er jo mai snart ved veis ende, derfor er 

mitt forslag: vent til september og pøs 

ut garn. 

Av de mange som meldte seg, er det 

kanskje noen som har aldri har vært ved 

vannet? slik at jeg nå vil ta dere med til 

vannet hvor jeg var 1ste gang i 1947. 

På en multetur i Glitreområde hadde jeg 

med meg en liten senestump, lå på en 

tømmer flåta og fisket abbor med blå-

bær som agn. Senere ble det i 1950 åre-

ne mange turer til Guritjern, her var det 

på den tid både stor ørret og abbor å få, 

- og like i nærheten lå det multemyr. 

Etter at Svarvestola ble fraflyttet, var det 

som regel multer å finne her. Marit og 

jeg har til og med funnet nedgravd saue-

rester etter tyvslakting i utkanten av 

myra.  

2. lørdagskvelden fikk jeg oppleve i Gu-

ritjern at 3-4 (begge kjønn) kom med 

lange bambusstenger og fisket på myra 

der hvor bekken kom inn i vannet. Jeg 

snakket aldri med dem og i ettertid hørte 

jeg at disse var fastboende på Svarve-

stola 

Var med og satte ut ørret fra Sjåstad 

høsten 1955 sammen med laglederen i 

Sandungen – Walter Olausen. På den 

den tid hadde DOFA anlegget kun 1-

somrig fisk (4-5 cm) Husker ikke antallet, 

men det var sikkert over 1000 fisk?  

Dette skulle aldri vært gjort. Både inn-

løpsbekken fra Svarvestolputten og ut-

løpsbekken til Glitre, hadde- og har fort-

satt særs fine gytebekker. Dette var en 

virkelig bommert, men på den tid viste 

man ikke bedre. Men i 2011 da det ble 

satt ut 3700 ørret i Garsjø, burde det ha 

ringt en bjelle Da hadde det i flere år 

blitt snakket om at man måtte være for-

siktig med å sette ut for mye fisk, men til 

ingen nytte.  

Etter å ha vært hjelpemann i Sandungen 

fra 1953, ble jeg tilbudt Guritjern i 1955. 

Skolestua på Bottolvs skulle jeg få dispo-

nere til overnatting.  Fikk med meg 2 

andre. Vår innsats i Guritjern fikk dess-

verre en brå slutt. 2 i styret i DOFA sam-

men med 4-5 «høyere gasjerte» i A/S 

Børresen, dannet Drammensmarkas Fis-

keforening, og disse tok hånd om 50% av 

Glitre. Sandungen og Guritjern. Glitre ga 

de fra seg i 1974, Guritjern i 1975 og 

Sandungen i 1985. 

I 1976 var jeg tilbake i Guritjern og den 

13-5 ble det satt ut 22 store /tunge / 

nettingsruser. Nu var mine 2 sønner – 14

- og 11 år, med meg. Frem til 1983 ble 

det tatt opp ca. 4000 abbor – ca. 195 kg - 

+ at det ble slurpet 117 ltr. rogn. Rogn 

GURITJERN Lite vann – kun 9 ha – ligger i kort avstand fra Glitre. 
Bildet er hentet fra FB Fiskestell  
Roar H 
21-5-2020 
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som var i rusene registrerte vi ikke på 

den tid. Startet opp med gj. vekt på ca. 

25 gr. I 1983 var denne kommet opp i ca. 

66 gr. 

I 1984 kom Sjåstad gjengen inn i Glitre-

området for fullt, og da de la sin elsk på 

Guritjern, ble både ruser og båt ødelagt, 

slik at jeg måtte gi meg. 

I 1978 var Peder Furuvold og hans 2 søn-

ner og hentet abbor til Skjærsvannet, og 

i 1981 var det folk som jobbet for Børre-

sen som røktet rusene, og 174 abbor ble 

overført til Dammyrdammen som på den 

tid var fisketom. 

I oktober 1976 ble Guritjern prøvefisket. 

Vi hadde med oss Jakt- og Fiskeriforval-

ter Bjarne Smukkestad, og de innsamle-

de materiale ble bearbeidet av Datafisk i 

Bergen. Resultatet ble at vi skulle fort-

sette kampen mot abbor for full styrke, 

og at vi burde ta ut av vannet ca. 60 kg 

ørret. 

I 1977 kom vi i mål - det var en del fiske-

re i vannet, og på bekkene tok vi denne 

høsten 391 ørret. ved hjelp av ruser (2 x 

4 i innløpsbekken og 1 ruse i utløpsbek-

ken) og el. apparat. (All fisk ble satt ut i 

Glitre) Rusene fikk heller ikke stå i fred 

og gnisten til overføringsfiske forsvant 

etter hvert. Det ble de neste årene ved 

hjelp av el. apparat i utløpsbekken, tatt 

ut ørret som også ble satt ut i Glitre. Her 

er det et stort hull i mine notater, har 

ikke antall ørret som ble overført. 

I 1986 var jeg tilbake i Sandungen hvor 

jeg startet opp 1. mai helga 1953. Arild 

Eriksen tok over   Guritjern, ga seg i 

1996. I 1997 var jeg tilbake. Morten 

Kortvedt i 1998 og 2000.  1999? På 

grunn av fortsatt hærverk, ble det i disse 

årene kun drevet med tynnefiske med 

garn og rognslurping. Selv om jeg hadde 

overlatt vannet til andre i 1986, hadde 

jeg ikke lyst til å slippe taket helt i Gu-

ritjern og hadde meget godt samarbeid 

med Arild. I disse årene ble det tatt ut av 

vannet 429 ørret og ca. 1800 abbor+ 105 

l. rogn (slurping.) ikke så mye å skryte av.  

I 2000  ble det under garn fiske tatt 1 

abbor på 930 gr. Vårt barnebarn – 9 år - 

Fridtjof - fikk denne høsten 1 «julegris» 

lgd.42 cm – vekt 850 gr. K.faktor 1.30. 

Dessverre ble ikke maveinnholdet under-

søkt, denne hadde sikkert gasset seg 

med småfisk. 

Ved 2 anledninger satt vi ut noen store 

ørreter mellom 1 – 2 kg i vannet. Fikk 

aldri noen tilbakemeldinger på at disse 

var fisket opp, men Harrang fra Øren 

åpnet tilslutt sekken og viste frem en av 

disse etter at jeg fortalt at vi hadde satt 

ut noen store ørreter i vannet.  

Georg Bråthen fra Sjåstad klarte i 4-5 år 

fra 2002? å ta ut en del ørret fra vannet, 

ellers har det etter hvert, vært lite fiske-

re i vannet, tror jeg? Det er mange år 

siden jeg har fisket i vannet. 

I 1989 fikk vi en Moelvbrakke som vi 

ønsket plassert ved Lelangen, Det gikk 

ikke – i stedet ble denne satt opp ved 

Guritjern. I 1990 hadde vi første dugnad 

på denne – 7 mann. Arild Eriksen tror jeg 

var den eneste som overnattet her. I 

1995 hadde vi innbrudd – ruta ble knust 

– plank som Arild hadde lagt ut på myra 

for lettere å komme til å fiske, ble brukt 

til bål. Ruta ble erstattet med en stålpla-

te fra Slipen og brakka sto der som et 

skremsel i mange år. DNT trodde denne 

tilhørte A/S Børresen som de hadde fått 

Svarvestola av som gave, tok derfor ikke 

sjansen på å be om å få denne fjernet. 

Dette kom frem etter at vi hadde fjernet 

denne og jeg kom i kontakt med DNT. Vi 

gjemte årene under brakka. Da jeg opp-

daget at det var orm her, ble jeg forsiktig 

med å stikke handa inn under og ta frem 

disse.  

Har lite notater om hva som skjedde i 

Guritjern fra 2001 til 2012. I 2005 med 

Fredmund Olsen og Harald Inge Møller 

ble det tatt ut av vannet med garnfiske 

(24 garnnetter – 16/18 mm) 589 abbor 

og kun 15 ørret. Gj. snittsvekt abbor – 

ca, 34 gr. I 2007 slurpet Fredmund Olsen 

27 l. rogn, ellers har det dessverre vært 

liten eller ingen aktivitet i vannet i disse 

årene.  

I 2013 overtok Ole Ellevåg sammen med 

Fredmund Olsen vannet og dette 1ste 

året med nye folk. og etter lang tørke-

periode, ble det tatt 107 kg abbor. 

Fra 2013 til 2019 (ekskl. 2017) er tatt opp 

med ruser ca.262 kg. Da det kun antall 

som er oppgitt, er samlet vekt stipulert 

etter 30 gr./abbor.  

 

PS. Da Stine Børresen overtok som leder 

i Selskapet, kjørte hun litt rundt i marka. 

For 1ste- og kanskje siste gang, kontrol-

lerte hun kjøretillatelsen da bilen min sto 

parkert ved Guritjern. Jeg fikk fortalt 

henne hva en del av oss drev med i mar-

ka. 
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Dette vannet har i alle år vært et etter-

traktet fiskevann da dette er et av de få 

vannene som er rent ørretvann kun med 

innslag av ørekyte. Kun ca. 1/4 av vannet 

ligger i A/S Børresens område (nå Stats-

skog) - den resterende del, var- og er 

fortsatt på private hender+ Skoklefall er 

av de av, han har også en liten hytte som 

ligger øst i vannet. Vi fikk låne hytta da vi 

1ste gang i 1979 hadde prøvefiske i van-

net. Videre var det fra den tid Åssiden 

tilhørte Lier, mange bondegårder som 

hadde- og sikkert fortsatt har, eiendom-

mer ned til vannet.  

Hele vannet var så og si stengt for fiske. 

Først da DOFA ble startet opp i 1948, ble 

det lovlig å fiske på den delen som tilhør-

te Børresen (fra utløpsbekken til Elgskott 

og mot Vesle Vrangla) Selv i dag 2020 

tror jeg fiskekortet kun gjelder for denne 

delen av vannet – selv om DOFA / Dr. 

Sportsfiskere har drevet med kultivering 

bl.a. utsetting av fisk helt fra 1950 årene. 

Jeg var og fisket i vannet med bl.a. reiv i 

1947og 1948. Det var på den tid flere 

tømmerflåter i vannet slik at var lett å få 

satt ut en reivstump. Med min første 

kastelsuk snelle – Reord 1600 -pris kr.25.

- og «home made» stang av cordestål fra 

Jernbaneverkstedet, startet jeg opp for 

fullt våren 1950. Pris fiskekort kr.5.- De 2 

årene før jeg dro i Militære i 1952, fikk 

jeg mange hyggelige fiskeopplevelser i 

Langvannet.  

Vi var ikke så mange som fisket i Lang-

vannet på den tiden. Den ene fra Krok-

stadelva som jobbet på National Industri, 

benyttet kun fluestang og mark, satt på 

huk, godt gjemt og vippet marken ut – 

og fisk fikk han. Hans sønn som har hytte 

på Øyvannet, er med i KJFF. Den andre 

var Nils Andersen fra Åssia som jeg her 

skal fortelle en del om – og som 3dje 

mann –guttungen  fra Drammen som nu 

fisket lovlig med sluk og alltid benyttet 

Huldersluken – gjerne 15 gr. Har tatt 

vare på 1. 

Nils fisket alltid der hvor bekken fra Plo-

massen kommer ut. 2 lange bambus-

stenger var hans standard utrustning 

den første tiden – og alltid nattfiske. Hils-

te gjerne på han, før han gikk fra vannet 

om formiddagen – tror han hadde en 

liten hytte nærmere Drammen? Vanlig 

spørsmål fra meg, var «har du fått noe» 

og standard svar «har bare såvidt merket 

fisk noen ganger i natt» - det var bare 

tull, Nils fikk alltid fisk. Selv så viste jeg 

gjerne frem de ørreten som jeg hadde 

fått. Med lånt elgbikkje fra Eiksetra, kom 

jeg overraskende på han en søndags 

morgen – og da bikkja gikk rundt og 

snuste, fikk jeg beviset. På en flat sten i 

kort avstand fra der hvor han hadde 

campert om natta, lå det 8 fine ørreter. 

Nils oppdaget at jeg også fikk fisk på 

sluk, slik at han kjøpte seg kostbart ut-

styr uten at han hadde noe særlig hell 

med dette. Jeg så aldri at han benyttet 

flåta til slukfiske. Selv fisket jeg mye fra 

flåta selv om disse nesten var å regne 

som ubåt tidlig på våren etter å ha ligget 

under isen hele vinteren.  

Fra 1977 kom Nils med i Fiskestell i Glit-

reområdet sammen med sin nevø Finn 

Andersen og Tore Jørgensen som fortsatt 

er med – nå som lagleder i Himeriks-

tjern. 

Da Nils ga seg i Langvannet, overtok jeg 

hans plass, også med 2 lange bambus-

stenger som ble et fint supplement til 

slukfiske. Stengene malte jeg blå og disse 

ble bundet opp i 2 store granbusker. Da 

Oskar Tveten fra Eiksetra, hugg i områ-

LANGVANNET beliggende i Finnemarka mellom Lelangen og Ulevann  
Bldet er hentet fra FB Fiskestell. 

Roar Hansen 

Mai 2020 
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det, ble han overrasket da disse deiset i bakken sammen med 

buskene og dermed var disse ødelagte. Etter hvert kom det 

teleskopstenger med lengde 5.90 og snellefeste i salg som ble 

mye benyttet. Jeg fikk skaffet meg en smekker og lett tele-

skopstang fra Sverige. Med lengde 8.40 – riktignok uten snelle-

feste – fikk jeg en «ny vår» m.h.t. harvefiske Det var et aber, 

måtte ha god plass, og det var derfor kun i Glitre med lavt 

vann, at denne kunne benyttes til sådant fiske. Kaste på vak 

med mark fra båt i Garsjø, var den meget effektiv. 

Men tilbake til Nils. I boka Finnemarka som kom ut i 1980, er 

det på side 81 bilde av skogsløperen Nils Andersen. Før krigen 

ble det arrangert mange skogsløp i Finnemarka som også er 

beskrevet her. 

Det var forøvrig Nils som den 19-10-1944 fikk i oppdrag å løpe 

inn og varsle de fastboende på Eiksetra om at Gestapo var på 

vei. Da han kom til «Snare» og så ned på Solvang, var tyske-

rene dessverre alt kommet og «Prins» elgbikkja til Oskar Tve-

ten lå skutt på bakken. 

Tyskerene hadde vaktposter denne dagen på stort sett alle 

innfallsveier i marka, mens Nils som løp «skaulens» klarte seg 

bra. Min far som også var på vei til Eiksetra, ble arrestert på 

Steinkjerringa. Under forhøret, kom det aldri frem at Hansen 

som ble tatt her, var samme Hansen som hadde hytte på 

Eiksetra, i såfall hadde han nok ikke sluppet fri etter 8-9 uker. 

I sekken hadde min far 1fl.Stukas (sprit) som ble brukt i forbin-

delse med forgylling av listverk på Rødskog Brug + 1 pk. grønn-

såpe som han hadde med til Borghild – mor til Marit Tveten 

Ellingsen som nå bor på Solvang. 

Spriten hadde han ingen problemer med å forklare, sinna kjer-

ring som gjorde at han måtte en tur til skogs for å drikke, men 

hva med grønnnsåpa? Jeg spurte han mange ganger, fikk aldri 

vite hvordan han slapp unna med såpa. 

Det gikk minst 5 uker før vi fikk vite hvor han var. En kveld kom 

det dame hjem til oss med en lapp med instruks til Rødskog 

Bruk om hva de skulle si dersom de ringte fra Gestapo. Min far 

hadde under forhør, sagt at han hadde ferie 19-10 noe som 

også ble bekreftet da de ringte. Hytta vår hadde tyskerene 

stelt pent med, - døra var riktignok ødelagt som hadde med-

ført museinvasjon, ellers var alt OK. Det eneste de hadde tatt 

med seg, var bilde av min far i Militæruniform. 

I 1970 lå jeg på Glitre sammen med eldste sønn. Da kom Nils, 

og som i gamle dager, med lang bambusstang og en yngre 

mann som i ettertid viste seg å være Tore Jørgensen. Den 

natta harvet de i Glitre. Fra 1980 årene kom jeg med i 

«klanen» (4 mann) som stort sett harvet i Glitre hver helg fra 

medio august til 15.september da alt fiske den gang, var for-

budt. Vannet ble delt opp – og som nykommer med dårligst 

ansiennitet, fikk jeg stort sett området fra Bordvika til Sand-

ungsbekken  Det hendte i alle fall 1 gang, at jeg var heldig og 

ble «best in show» - men stort sett var det Knut Andersen som 

tok 1ste prisen.   
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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 

Robert Sørlie Mobil: 992 06 394 

 E-post: soerliexo@hotmail.com 

 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: sorumengen@live.com 

 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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75 År 

Berit Langeng 9. juli 

Kvernbakken 30, 3427 Gullaug 

 

70 År 

Sverre Westskog 24. juli 

Nimannsveien 15, 3022 Drammen 

 

50 År 

Kjetil Christer Garder 24. august 

Reistadlia, 3425 Reistad 

 

Runar Holm 1. september 

Dalenveien 85, 3031 Drammen 

 

 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 

Å rsmøtet 2020 
Som vi alle vet «tok» Coronakrisen vårt ordinære årsmøte den 12 

mars i år. Styret har anmodet Hans Petter Nyhuus og Kristoffer Ja-

kobsen å få organisert et nytt møte. Saksdokumentene til møtet er 

de samme som sto i Sportsfisker’n nr. 1 i år. 

Vi har hatt kommunikasjon med Hans Petter og han sier følgende: 

Da har jeg og Kristoffer sett på kalendere og kommet til at torsdag 17.09 er fin dag 

å gjennomføre det utsatte årsmøtet.   

Selv om det lempes litt på restriksjonene nå fra 07. mai, så vil det uansett være 

vanskelig å få samlet folk på huset på denne årstiden.  Alle arrangementer på den-

ne siden av sommeren er vel uansett avlyst, i alle fall de som kun er av sosial ka-

rakter og som foregår innendørs.   

Planen er å gjennomføre årsmøte som vanlig, men med 1 meter avstand mellom 

folk inne (hvis det fortsatt er anbefalingen), og med et tilbud om livestreaming av 

møte og deltakelse hjemmefra for de som ønsker dette.  Vi trenger å skaffe en 

type frittstående webkamera, samt en ekstern høyttaler/mikrofon.  Jeg har tilgang 

på headsett med mikrofon, slik at jeg som ordstyrer kan prate til både møtet på 

huset og de som sitter hjemme med god lyd.  I tillegg skal vi kjøpe en lisens på et 

videomøteprogram som kalles for ZOOM.   

Dette har bra kvalitet både på lyd og bilde.  Det har vært noe negativ omtale av 

dette i pressen siste tiden, men det kommer at folk bruker det uten å sette opp 

skikkelig med sikkerhetsinnstillinger.   Vi vil også være avhengig av å sjekke delta-

kere som er med digitalt, slik at vi får verifisert at de er medlemmer.  Zoom har 

mulighet for stemmeavgivning, slik at deltakere hjemme også er med og stemmer 

over saker. 
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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 


