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Året som snart er over vil bli husket lenge. Nesten all aktivitet i klubben ble avlyst, og 

klubben har nærmest gått på tomgang. Alle konkurranser ble avlyst, tur til Lofoten 

med 15 personer ble avlyst, skogdagene i Lier ble avlyst, elvefestivalen ble avlyst og 

havfisketur til Averøy ble gjennomført med kun 4 personer. 

Årsmøte i mars ble også utsatt, men ble gjennomført i september via fremmøte for 

noen få, mens resten måtte delta via internett. Årsmøtet besluttet å skille lag med 

NJFF gjeldene fra 1.1.2021. Begrunnelsen for forslaget er flertydig, men med hoved-

vekt på økonomi. Det ble ikke valgt nytt styre, men Invictas styre inntrer som inte-

rimsstyre frem til nytt årsmøte blir avholdt.  

Det er vel stort sett bare Fiskestell som har klart å gjennomføre sitt arbeid med noen 

restriksjoner som mindre grupper, og at alle ordinære møter er avlyst.  

Nå legges planer for neste års drift i de aller fleste gruppene, men usikkerheten om-

kring Corona pandemien er stor. Havfiske gruppa har allerede klar ny tur til Lofoten 

og Nappstraumen hvor hele 15 stk. er påmeldt, men det råder en viss usikkerhet 

også nå om dette lar seg gjennomføre, både blant deltagerne og ikke minst hos Nor-

dic sea angling som vi har kjøpt tur hos. 

Vi i Sportsfisker`n har også fått oss et stort problem, nemlig økonomi. Med et større 

underskudd både i fjor og ikke minst i inneværende år grunnet stort bortfall av an-

nonsører må vi se på andre måter å komme ut på. Våre største kostnader er leveran-

se av medlemsbladet i posten, som bare stiger hvert eneste år. Nå koster det min. 

kr.10,- pr medlemsnummer på hver utsendelse. Muligens at det går mot digital leve-

ranse, dvs. du kan lese medlemsbladet på nett. Ønsker du å ha det på papir må du 

skrive det ut selv. 

Vi i redaksjonen ønsker alle våre medlemmer en riktig og god jul, og godt nytt år.  
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Vi nærmer oss slutten på et år som har 

blitt preget av en situasjon som få om 

ingen hadde sett for seg. Det synes som 

november mørket, regnet og tåken har 

ligget over oss siden i begynnelsen av 

mars, og den ser heller ikke ut til å slippe 

taket på oss alle helt ennå.  Men det er 

lys i tunnelen, i disse dager er det positi-

ve meldinger om vaksine.  Etter høst og 

vinter kommer alltid vår og sommer, slik 

blir det også denne – til glede for oss 

sportsfiskere.  

Det synes som Drammens sportsfiskere 

også har vært i en vedvarende tung høst 

gjennom flere år.  Akkumulerte driftsre-

sultater de siste 4-5 år viser et under-

skudd på ca. 400 000.- totalt for fore-

ningen. Medlemstallet synker stadig og 

det er flere år siden vi klarte å fylle alle 

tillitsverv på årsmøtet. Regnskaps-

prognosene for 2020 er dessverre ikke 

noe unntak, vi taper inntekter på utleie 

av huset, annonser i Sportsfisker’n, av 

kursaktivitet og på historisk lave inntek-

ter av medlemskontingent. Men akkurat 

som våren påvirker humøret til en fisker 

etter en lang vinter, så ser det interims-

styret et lys i tunnelen og vi er akkurat så 

optimistiske som en fisker bør være. 

Årsmøtet 2020 blei først annonsert gjen-

nomført 12.mars, men grunnet årsaker 

vi alle kjenner var det ikke mulig å gjen-

nomføre. Torsdag 17. september blei det 

imidlertid gjennomført et historisk års-

møte, ikke bare samlet vi deltakere i 

klubbhuset med behørig koronaavstand 

og innenfor tillate regler for antall sam-

let, men vi gjennomførte også møte di-

rekte overført via digital videoløsning 

med stemmegivningssystem. Detaljer fra 

årsmøtet er som vanlig behørig referert 

til i vedlagte protokoll, men en svært 

viktig sak på årsmøtet var vedtaket om 

at Drammens Sportsfiskere i denne om-

gang skiller lag med tilhørigheten til Nor-

ges Jeger- og Fiskerforbund. Vedtaket 

viser at det er vilje til endring i Dram-

mens Sportsfiskere, vilje til å prøve noe 

annet for å snu den negative spiralen vi 

har vært i en stund. Vesentlige endringer 

er noe av det mest vanskelig en organi-

sasjon blir utsatt for – det er da vi får 

prøvd oss skikkelig, hvem som er med og 

bretter opp ermene for å snu «skuta». 

Og til det trenger vi alle, og ikke minst 

akkurat DEG.  

Styret jobber i disse dager med bud-

sjetter for 2021, og utsiktene på inn-

tektssiden ser langt lysere ut for 2021 

når vi sitter igjen med hele medlemskon-

tingenten selv, og ikke bare en liten an-

del som tidligere. Til tross for at vi redu-

serer medlemspriser betraktelig, vil DS 

mer en doble sin inntekt som følge av 

kontingenten. Dette vil gi oss et langt 

bedre handlingsrom for 2021.  Estimater 

er lagd på bakgrunn av det medlems-

grunnlaget vi har i dag, derfor er det 

viktig at alle våre medlemmer er med 

oss også i 2021. Se for øvrig egen side 

med viktig informasjon til DS medlem-

mer – her står nye medlemspriser og 

hvordan du skal forholde til deg innbeta-

ling av kontingent for 2021.  

Samtidig vil styret jobbe for å redusere 

kostnader, vi må snu på hver en stein og 

se hvor vi kan redusere og endre til billi-

gere, mer effektive og moderne løsning-

er. Det er også et mål å ta teknologiske 

løsninger mer i bruk i kommunikasjonen 

med medlemmene. I forbindelse med 

årsmøtene kjøpte vi en enkel videoløs-

ning, som gjorde at flere kunne sitte 

hjemme å følge møte interaktiv. Styret 

gjennomfører alle sine styremøter på 

denne plattformen, og i disse koronati-

der er det den eneste muligheten vi har 

til å gjennomføre eventuelle medlems-

møter. Styret har også begynt arbeide 

med å utrede en «informasjons- og ka-

nalstrategi» - her vil vi si noe om hvilke 

kanaler som skal prioriteres når vi skal 

informere våre medlemmer. Vi har alt 

gjort noen endringer på DS sin webside, 

samt justert noe på Facebook gruppen til 

Drammens Sportsfiskere. Oppfordrer 

våre medlemmer til å følge med i disse 

kanalene, her vil all informasjon og akti-

vitet bli referert. Det er dette som er DS 

sitt utstillingsvindu ut mot nye medlem-

mer, her kan vi potensielt ha mange tu-

sen lesere hver dag. Vi er også avhengig 

av at gruppene våre er med på dette, 

legg ut påminnelser om kommende akti-

viteter i Facebook gruppa, send inn bil-

der og litt historie til 

post@drammenssportsfiskere.no og vi 

lager sak på websiden. Vi må være aktive 

og fremoverrettet – da blir vi mer attrak-

tive og får flere medlemmer. 

Til slutt kan vi nevne at selv om det ikke 

er aktivitet på huset om dagen, så jobbes 

det faktisk veldig godt i gruppene.  Fiske-

stell har som vanlig hatt sitt stamfiske i 

marka med veldig god oppslutning i år. 

Fluegruppa gjennomførte sjø-ørret kurs i 

oktober, hvor alle deltakere fikk fisk på 

den praktiske delen. Vannmiljø er som 

vanlig vår vaktbikkje når det gjelder hø-

ringer og utredninger. Styret har vært på 

befaring på Vrangenhytta og komiteen 

legger i disse dager siste hånd på rutiner 

og slikt rundt utleie. Her vil DS medlem-

mer få en unik og vesentlig oppgradert 

mulighet i marka. Gled dere – det har 

blitt kjempefint der. Havfiskegruppa har 

vært på Averøya i oktober og har etter 

rapportene å dømme hatt en meget godt 

fiske. På tross av korona, så skjer da litt – 

aktiviteter utendørs er enklere å gjen-

nomføre innenfor gjeldene smittevern-

regler. 

GOD JUL OG GODT NYTTÅR ØNSKES TIL 

ALLE DS MEDLEMMER.  

 

Med Vennlig hilsen 

 

 

 

Styret Drammens Sportsfiskere.  
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VIKTIG INFORMASJON TIL DS MEDLEMMER 
 

I årsmøtet 17.september 2020, blei det vedtatt at Drammens Sportsfiskere fra 2021 skiller lag med Norges Jeger- og fiskerfor-
bund og fortsetter som en frittstående forening uten tilknytning til noe sentralt forbund. En av de positive effektene av dette, 
er at Drammens Sportsfiskere vil sitte igjen med alle inntektene av medlemskontingenten, noe som vil komme våre medlem-
mer til gode via redusert medlemsavgift og et større økonomisk handlerom for Drammens Sportsfiskere totalt sett.   Etter flere 
år med betydelige underskudd på driftsbudsjettene, vil det være avgjørende at vi klarer å snu denne trenden og får handlerom 
til å etablere og fortsette med attraktive medlemstilbud.  Ikke minst er dette viktig med den pågående koronapandemien, 
Drammens Sportsfiskere har som mange andre foreninger mistet mye av sine inntekter gjennom 2020. 
 
Den nye styret legger i disse dager planene for 2021, og driften av Drammens Sportsfisker er helt avhengig av forholdet mel-
lom inntekter og utgifter.  Derfor er vår oppfordring om å stå sammen med oss og hjelpe oss over denne kneika – Drammens 
Sportsfiskere trenger alle sine medlemmer er med også inn i 2021.   Sammen skal vi få til dette.  
 
Prisendring medlemskap 2021.   
Følgende nye priser vil gjelde for medlemskap i 2021: 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Egen kontingent for Invicta faller bort, inkludert i medlemskap DS.  

 

Rutiner for innbetaling medlemskap 2021: 
Faktura for medlemskap/kontingent sendes nå ut av Drammens Sportsfiskere – det er altså ikke via Njff.  Faktura vil bli sendt 
ut før jul.   
 
Medlemsfordeler:  
Som medlem av Drammens Sportsfiskere har du tilgang til følgende medlemsfordeler:  

• Redusert pris på leie av klubbhus 

• Reduserte priser på kurs i regi Drammens Sportsfiskere 

• Tilbud om fellesturer med ulike undergrupper. 

• Hyttetilbud på Søltjørna og Vrangen. 

• Sportsfisker’n, egen medlemsavis  

• Aktiv webside med medlemsinformasjon og aktuelt stoff om fiske. 

• Egen Facebook konto for medlemmer.  

• Foredrag med aktuelle sportsfiske profiler. 

• Invicta open, egen temadag spesielt for fluefiske.  Foredrag og utstillere.   

• Klubbkveld med b.la fluebinding, torsdager gjennom høst/vinter/vår.  

• Sosial sammenkomster med hyggelige fiskeglade medlemmer.   

• Egne undergrupper spesielt for:  Fiskestell, Fluefiske, Havfiske, Casting, Vannmiljøutfordringer, isfiske konkurranser. 
 
Styret vil gjennom 2020/21 jobbe for å etablere ytterligere medlemstilbud,  utsiktene til et større økonomisk handlingsrom vil 
gi oss disse mulighetene.  
 
 
Med Vennlig hilsen 

 
 
 
 
 
 

Styret i DS 

Type medlemskap Ny pris 2021 Redusert med 

Senior medlem 499 331 

Junior medlemskap (under 26 år) 199 101 

Familie medlemskap (to voksne + barn) 899 201 

Pensjonist/uføremedlemskap 399 231 

Æresmedlemskap 0   
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Onsdag 14. okt. satte 4 mann fra havfis-

kegruppa kursen mot Averøy. Værmel-

dingen var bra slik at det skulle være 

mulig å komme ut på havet i alle fall 

torsdagen og fredagen. Lørdagen var litt 

usikker, men samtaler med skipper Kjell 

Inge Jørgensen lovet godt. 

Etter noen timer i bilene ankom vi 

Averøy og Atlanterhavsveien sjøbuer ut 

på kvelden til blankt hav og flott vær. 

Veldig lavt vann, noe som gjorde at de av 

stedets andre gjester slet faktisk med å 

komme inn i moloen med båtene sine. 

Vi var som alltid tidlig oppe til frokost, da 

avtalen var at vi skulle møte opp på kaia 

hvor båtene ligger kl. 07:00. Skipper Kjell 

Inge var selvsagt på plass, sjøbua var 

åpen og vi ordnet oss klare for mange 

timer på havet. Været var strålende med 

nesten ikke vind, så det var bare å kaste 

loss og komme oss ut, langt ut for å se 

om det skulle være mulig å finne 

«juletorsken». 

Vi fant noe, men ikke de store mengde-

ne. Noe sei, en flott lange og noen få 

torsker, men så ble det motorproblemer 

med varmgang, og vi måtte stille og rolig 

forsøke å komme oss til lans igjen. På vei 

inn stoppet vi opp på en grunne, som vi 

har gode erfaringer fra. Her forsøkte 

skipperen å reparere motoren, mens vi 

prøvde etter lyr og hyse. Lite fisk å få, 

Havfiske pa  Hustavika 
Tekst og foto: Tor Andreassen 
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men et hyggelig syn noen 100 meter sør 

for oss, hvor noen spekkhoggere tydelig-

vis hadde «treff». 

Vi kom oss til slutt til kaia, men motoren 

trengte nye termostater, noe som ikke 

lot seg gjøre å skaffe tilveie den kvelden 

så det ble avtalt med ny skipper og båt til 

fredag morgen.  

Fredag var vi igjen tidlig oppe til frokost, 

med samme vær som dagen før, men 

værmeldingene viste at det skulle grad-

vis bli litt mere vind utover dagen. Vi var 

klare for avreise med Kjell Ivar kl. 07:30, 

og satte straks kursen ut hvor vi hadde 

startet dagen før. Etter litt leting på flere 

grunner fant vi fisk på ekkoloddet og 

pilkene forsvant ned i dypet. (ca. 70m).  

Det ble en flott dag med stor fin torsk (9 

-14 kg) på de fleste av oss sammen med 

storsei, flott hyse, lyr og noen få makrel-

ler. All småfisk gikk til skipperen som 

skulle bruke dette som agn i hummer og 

sjøkreps teinene sine. Kjell Ivars båt går 

litt fortere, og vi kommer over større 

områder, samtidig som han har bedre 

utstyr som ekkolodd etc. om bord. Det 

gjør det lettere å finne fisk.  

Det ble en flott dag, så når klokka nær-

met seg 15 hadde vi mye jobb å gjøre 

når vi kom i land, så da var det bare å 

komme seg til kaia. Vinden hadde også 

begynt så vidt å øke på. 2 fulle kasser 

skulle fileters – pakkes og fryses ned.  

Vel inne var også skipper Kjell Inge på 

plass. Han hadde skiftet termostater og 

kjørt og testet motoren sin og alt var i 

orden igjen.  

Værmeldinga for lørdag var veldig dårlig 

med meldt vind opp mot 12 – 17 m/s så 

det var ikke aktuelt å dra ut. Vi pakket 

derfor ned utstyret vårt og takket begge 

for noen flotte dager på havet. Disse 

skipperne er gull vært å ha kontakt med, 

og de yter en service vi skal lete lenge 

etter. 

Lørdagen slappet vi av og nøt en bedre 3 

retters middag på Bjartmas kro, som 

ligger kun 50m fra hvor vi var kampert. 

Denne kan også anbefales på det ster-

keste, og er vel vært en stopp om du 

kjører Atlanterhavsveien.  

Søndag morgen pakket vi resten inn i 

bilene og startet på hjemveien. Det var 

allerede begynt å bli vinter med snøslaps 

på veien fra Averøy til Molde, og i Roms-

dalen var det mye snø og småglatt vei og 

saltbilene gikk for fullt. Første stopp på 

Dombås viste -1 grad og lett snødryss, 

men videre var det bare veier og flott 

kjørevær.  
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12 år gammel var jeg og fisket i Glitra for 

første gang. 2 år senere (1946) sammen 

med min far, fisket jeg i Glitre. Fikk låne 

båt på Dammen og rodde med blank / 

rød skje. Fisk fikk vi, men bare abbor. De 

fastboende rodde med oter og fikk ørret. 

I august 1947 var jeg på multetur i Glitre-

området. Husker at jeg haiket med laste-

bilen som kjørte skogsarbeiderne inn 

mandag morgen. 

I 1948 og 1949 var det dårlig med skau-

turer, fotball hver søndag, men da 

Record snellene kom i 1950 (nr.1600 = 

kr.25.-) ble det slutt med fotball og 

skauen hver helg. Etter nesten 4 timers 

marsj fra Drammen, havnet jeg gjerne i 

Glitre ut på kvelden. Her var det ei koie 

(Bordvika 1 og 2) hvor det hadde ligget 

huggere hele uken, men fra lørdag mid-

dag til mandag morgen var det aldri no-

en problemer å overnatte her.  

Kaffekoppene med «grut» sto på bordet, 

det hendte til og med at det sto en liten 

batteriradio fremme. Om vinteren var 

det alltid tørr oppnøringsved under mad-

rassene i nederste køye. I Bordvika hvor 

det gjerne var et lite vinddrag til langt på 

kveld, var det ørret å få på sluk – Åsens-

kjea 10 gr. i forskjellige nyanser ble mest 

benyttet. 

Tror det var i 1954/1955 det foregikk 

fløting fra Sandungen og ned i Glitre for 

siste gang? og nedsetterbåtene som 

også lå i Sandungen, var fine og fiske fra. 

Det ble slått ut tømmer på mange for-

skjellige steder rundt vannet (Bordvika, 

Saglandsvika, ut for Sandungsbekken 

etc.) Disse ble «såtet» i lenser og dratt 

med Glitre II over til kjerraten ved dem-

ningen, videre med bil til Tronstad Bruk 

etter at det ble slutt med fløtingen i Glit-

ra. Siste fløting i august 1947? 

Var her tilfeldig og fisket etter at vannet 

ble stengt av. Når bånnluka på demning-

en ble åpnet, ble det så kraftig vannfø-

ring som også tok liv av fisk. I 1947 pluk-

ket jeg 2 døde ørreter. Ellers fisket jeg 

mye ved kjeratten. Stor abbor samlet seg 

gjerne ut for lensene, og med ørekyte 

som agn, ble det noen skikkelige fangs-

ter. Abboren i Glitre var mye blankere, 

smakte også bedre enn tilsvarende i Gar-

sjø. Årsaken var nok vannkvaliteten. Alle-

rede i 1950 årene hadde humusen gjort 

sitt inntok i Garsjø. 

Men tilbake til Glitre som i 1978 ble drik-

kevann for Drammen.    

Vannet er 3.8 km2 stort, nedbørsfeltet 

rundt vannet er 45 km2 – av totalt 430 

km2 for Finnemarka. 

Allerede mot slutten av 1930-årene seil-

te Glitre opp som høyaktuell ny vannkil-

de for Drammen. Den gang vurderte Dr. 

Kommune 3 alternativer: Å pumpe opp 

og rense vann fra Drammenselva, å byg-

ge ut Glitre eller Solbergvassdraget i 

Nedre Eiker hvorav det siste ble valgt og 

realisert. 

Jeg jobbet på Brannmesterkontoret/

Vannverket i Drammen 1951 – 1955 og 

hver lørdag kom oppsynsmennene for 

vannkildene til Drammen 

(Solbergvassdraget 1942). Vivelstad vass-

draget med Eikdammen/Hvalsdammen /

Landfalltjern/ Svarttjern og Myrdammen 

Glitrevannet i Finnemarka, foto: Lloyd Nilsen 

FISKEHISTORIKK OM GLITRE/GLITREVANNVERKET (senere kalt GV) 
Av Roar Hansen 
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(ca.1915-1924) Blektjern (1877) og Ska-

pertjern (1899) og leverte måleresultater 

for vannene. Grafisk oppstilling for de 

respektive vannene skulle Byingeniøren 

som også var Brannsjef, ha på sitt bord 

kl.09.00. 

På den tid var det kun i Solbergvassdra-

get det var lov og fiske. I Vivelstad vass-

draget var det Oskar Gjøslien (kjent ski-

løper) som bodde på Årkvisla som var 

vaktmann. I Hvalsdammen/

Myreseterbekken var det på den tid bra 

med ørret. De som forsøkte seg, hadde 

store problemer med å løpe fra Oskar. 

Han anmeldte aldri noen, men de som 

hadde hatt han etter seg, fisket nok ikke 

mer i hans «domene». Landfalltjern hvor 

vaktmann bodde på Landfallhytta med 

god utsikt over vannet, ble det også tyv-

fisket – gjerne natterstid. DOFA /

Drammens Sportsfiskere fikk imidlertid 

tillatelse til å fiske stamfisk her, benyttet 

garn. Brannvesenet i Drammen hadde 

«feriehytte» ved vannet og denne fikk de 

låne under stamfiske. 

Ellers var det strenge regler som gjaldt 

for Landfalltjern. Bl.a.ble Drammens 

Ballklubb som spurte om å få spille ban-

dykamp her, henvist til Myrdammen. 

Vann fra Røysjø kom på nettet i slutten 

av 1950 årene og av økonomiske hensyn, 

valgte Lier Kommune å gå for Garsjø – 

1964/1965. På Røysjø ble all bebyggelse 

revet, noe som sikkert også var ønskelig 

for Garsjø's vedkommende. I tillegg til 

hyttene, var det her 4 gårder med fast 

bosetting slik at dette hadde blitt dyr 

affære for Lier. Som hytte-/grunneier 

fikk vi kr.800.- tap av baderettigheter. 

Det ble oftere og oftere vannrestriksjo-

ner i Drammen og i november 1965 ble 

Den regionale vannforsyningskomite 

nedsatt. 4 kommuner etablerer i juni 

1971 Glitrevannverket I/S med 

flg.fordeling.:  

Røyken 6.33%, Lier 13.65%, N,Eiker 

14.7% og Drammen 65.28%.  13 år sene-

re – 11. November 1978 ble første leve-

ringsdag for fakturert vann, etter at det 

hadde vært prøvedrift sommer/høst. Det 

ble også lagt planer for hvordan kapasi-

teten skulles økes i takt med den stipu-

lerte forbruksveksten. 

Rotua feltet, en rad med tjern – først og 

fremst Sneisene, et par km unna Glitre, 

skulle overføres til Glitre i tunnel rundt 

1990. Utbyggingen av Glitre berørte i alt 

300 grunneiere og under forberedelsen 

til skjønnet spratt det fram som troll i 

eske mange lidenskapelige hyttebyggere 

blant grunneierne som forventet full 

erstatning for at de var i ferd med å bli 

frarøvet fremtidige verdier. Grunneiere-

ne ble gjennomskuet, så erstatnings-

spørsmålet ble ikke så kostbart som først 

fryktet. Mere opplysninger om dette 

senere. 

Den absolutt største grunneier, var skog-

eier og kraftprodusent A/S Børresen som 

eide storparten av nedbørsfeltet. Det ble 

på et tidlig tidspunkt inngått en minnelig 

overenskomst med selskapet om erstat-

ninger for avståelse av grunn til anlegge-

ne, bruk av skogsbilveiene i anleggspe-

rioden, redusert skogsdrift og nedlegging 

av kraftproduksjonen langs Glitra i Sjå-

stad. I stedet for å holde skjønn om 

kraftproduksjonen, ble det inngått en 

avtale om å overta selskapets kraftverks-

avdeling, inklusive ansatte, med forplik-

telse om å levere 8.3 GWh kraft pr. år = 

8.300.000 Kwh d.v.s nok strøm til ca. 330 

eneboliger med kun elektrisk oppvar-

ming - ca.25.000 KWh/år. 

Kraften skulle leveres til Trondstad Brug, 

Sjåstad for en periode av 60 år til en pris 

a 2 øre pr.KWh – indeksregulert etter 

konsumprisindeksen med utgangspunkt i 

september 1969. 2 øre var billig, - i be-

gynnelsen av 1950 årene, var pris på 

strøm til abb. i Drammen, 6 øre. 

Etter en eksplosjonsartet brann i 1988, 

ble Trondstad Brug nedlagt. Ny avtale 

ble inngått i 1989 som innebar at GV 

skulle løses fra den langvarige leverings-

plikten mot kontant erstatningsbetaling. 

Prisen og betalingsbetingelsene ble delt i 

to.: 12 mill.kr. med forfall i 1990 og 11 

mill.kr.fordelt i årlige rater på 1.1 mill.

(med rentesats 10%) fram til høsten 

1999. 

I løpet av siste kvartal 1993 ble GV gjeld-

fritt i den forstand at siste låneavdraget 

knyttet til etableringsfasen ble betalt. 

Mesteparten av dette er fra boka ført i 

penn av Reidar Heieren. Pris på boka er 

kr.100.- ved henting  på GV's kontor i 

Kobbervikdalen, alternativt kr.180.- der-

som den skal sendes pr. post. Drammens 

Sportsfiskere har fått 2 eksemplarer 

«free of charge». 1 eksempl.til bibliote-

ket på Huset på Sølfastøya, - det andre 

til Fiskehytta ved Grunnvannet ved Saga 

Tar tilslutt med en liten historie også 

hentet fra boka.: 

Spranget som ødela skadestatistikken. 

Det skal visstnok bare ha oppstått ett 

alvorlig skadetilfelle knyttet til F. Selmers 

tunnelentrepriser. I brakkeriggen på Eg-

ga, der Selmer hadde forlegninger og 

forpleining, bodde det en fast anleggs-

kokke. En av anleggsarbeiderne besøkte 

«matmor» i nattens mulm og mørke. 

Under dette besøket kom det en annen 

kar og banker på døra. Den første ville 

ikke bli gjenkjent og hoppet derfor raskt 

ut gjennom vinduet. Spranget endte 

med beinbrudd og lite fjellarbeid i tiden 

etterpå. Enkelte mente at dette burde 

meldes til Arbeidstilsynet som arbeids-

ulykke 

Det som nu kommer, har tilknytting til 

DOFA og gutta i Fiskestell i Drammens 

Sportsfiskere. 

Noe er kanskje publisert tidligere, men 

jeg tar sjansen og begynner med starten.  

Prøvefiske i Glitre i mai 1976 .  

Sammen med Bjarne Smukkestad (jakt-

og fiskeforvalter i Buskerud) ble det over 

2 døgn med overnatting på Saga., av-

holdt sådant fiske – sikkert for første 

gang i Finnemarka. DS stilte med 4-5 

mann, og resultatet ble kjørt på et data-

program i Bergen (Data Fisk). Disse ver-

diene ble så bearbeidet av Bjarne Smuk-

kestad.  

Hans konklusjon ble: GV skal betale for 

utsetting av 1200 – ørret - ikke under 13 

cm i Glitre hvert år. Vi skulle ta opp 700 

kg abbor/år og 3500 kg sik over en 5 års 

periode. I 1978 bekostet GV selv et til-

svarende fiske som gikk over 5 dager. 

Jørn Enerud som vi lærte å kjenne sene-

re, var med på sitt første feltoppdrag. 2 

mann lå i Bordvika i 5 dg. og tok opp ca. 

300 kg ørret. De kom til samme resultat 

som oss i 1976. 

Da vi fikk sluttrapporten fra Smukkestad, 

var det ikke bare meg som reagerte på 

utsett av kun 1200 ørret/år. 3500 kg sik 

skjønte vi heller ikke så mye av. 700 kg 

abbor var forsåvidt OK – det var på den 

tid masse abbor i Glitre. I ettertid viste 
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det seg de «lærde» hadde rett. 1200 

ørret var riktig. Da vi startet opp med 

sikfiske i 1978, var gjennomsnittvekta på 

siken 374 gr., og da vi avsluttet i 1988 

484 gr. Vi tok opp 3124 kg -7803 sik /

gj.snittsvekt ca. 400 gr. og sammen med 

det som 4-5 mann ansatt i Børresen tok, 

regner jeg med at vi kom i mål, men i 

stedet 5 år, tok det 11 år. 

Rusefiske etter abbor, gikk vest. Jeg tror 

det kun ble fisket med 25 ruser og flere 

av disse forsvant, be dratt opp og satt ut 

igjen på for dypt vann.  

Mai 1976 var det første gang Bjarne 

Smukkestad var med oss. Da vi fortalte 

han at det var gjort en feil under konse-

sjonsbehandlingen slik at Glitra kunne bli 

tørrlagt fra demningen til Veslesetra 

store deler av året,- minste vannføring 

200 ltr./sek. gjaldt ved DOFA anlegget på 

Sjåstad, - tok Bjarne dette opp med GV 

med negativt resultat. 4 lørdager i sep-

tember 1977, var vi 4 mann som mer 

eller mindre tømte Glitra fra Langhølen 

til demningen. Den ene lørdagen sto 

Bjørn i Glitra og skiftet bleie på sin 

yngste sønn, Petter i øs / pøs regnvær. 

Dessverre gikk filmen tapt. Fotoapp. falt i 

elva. I motsatt fall, hadde dette sikkert 

blitt «årets bilde» innen Fiskestell. Hans 

eldste sønn, Trond, som i 1990 årene ble 

bestyrer på settesfiskanlegget på Sjå-

stad, var med som barnevakt. 

Strømapp. hadde i disse årene  litt annen 

konstruksjon enn dagens, bl.a. ble det 

benyttet små seriekoblede batterier. Da 

det rant syre ut av ett av disse, fikk Bjørn 

brent hull i regnejakke, genser og skjor-

ta. Det endte med et stygt sår på ryggen. 

Tilsammen ble det tatt opp ca. 350 ørret 

og mesteparten av disse ble satt ut i Le-

langen. 

Det satt «vettuge» mennesker i alle ut-

valg i DOFA i årene 1965 - 1969. Her er 

det noen som må ha sovet i timen som 

ikke reagerte på at minste vannføring 

kun gjaldt ved DOFA anlegget. Med nor-

mal  vannføring i Egga og Rotua/

Sneisebekken var dette nok til å sikre 

denne vannføringen. 

Det var en langdryg jobb å sette ut 1200 

fisk i Glitre. Vi benyttet 2 båter og fisk 

ble satt ut rundt hele vannet. 1 åretak/

en fisk.  Fisken ble pakket i plastposer 50 

i hver – slik at vi i tillegg til de 4 som 

satte ut fisken, også måtte ha en til å 

kjøre ekstra tur og hente fisk på Sjåstad. 

GV ble varslet hver gang. De ville gjerne 

være med og kontrollere at dette gikk 

riktig for seg, men det var bare en gang 

de stilte opp (2 mann) 

Da det kom ny bestyrer på DOFA anleg-

get i midten av 1990 årene, ble utsett av 

1200 fisk kun 1 times jobb. Det ble be-

nyttet henger med tank, og på 5-6 steder 

hvor det var kort avstand til vannet, ble 

fisken «pøset» ut. 

Hva har skjedd med abboren i Glitre? 

Under kontrollfiske i 1981 fikk vi mye 

abbor. Per L. (Journalist i DT) fikk med 

seg ferdig rensket abbor. Mesteparten 

av ørreten ble levert til Gifstad på Sjå-

stad. Per L. var også med hit og den som 

leverte fisken, ble fotografert sammen 

med 5 hvitkledde og bred omtale i DT. 

Jeg ble virkelig mobbet på jobben., for 

som de sa «Vi trodde fisken gikk i egen 

fryseboks». Ellers var dette en stor dag 

for Bjørn's yngste sønn (Petter) «han sto 

i Bordvika og fikk for første gang, lov til 

fiske med krok på sluken» 

Som avslutning på et kurs i Fiskestell 

(dette var på den tid obligatorisk for alle 

som skulle være med i marka) ble det i 

august 1993, avholdt et 2 dagers prøve-

fiske i Glitre. Det var minst 20 deltagere 

og 4-5 fra Fiskestell. Ungdommen lå i 

telt, mens vi eldre lå inne på Saga. Vi 

hadde 1 mann fra NJFF som ledet det 

hele. Vi gjorde grovarbeidet, han skulle 

komme med resultatet. Pr. dags dato – 

det er jo ikke mer enn 27 år siden, har vi 

aldri fått noe som helst fra NJFF. Hørte 

snakk om at han hadde mistet skjellprø-

vene? Husker at vi fikk mye stor abbor 

som Bjørn og jeg tok med oss hjem. Ør-

reten ble denne gang levert på Frogner 

Sykehjem (Egge) og Arne Krogsund som 

var med meg, møtte 2 damer som han 

kjente fra tidlig ungdom. Det ble et hjer-

telig gjensyn og Arne ble overøst med 

klemmer. 

Nye klausuleringsbestemmelser.: 

Da det i 2000 / 2001 kom nye klausule-

ringsbestemmelser som erstatning for 

tilsvarende fra ekspropriasjonsskjønnet 

avhjemlet mai 1970, ble Christen Ræstad 

leid inn som GV's koordinator- og konsu-

lent og GV fikk fornyet godkjenning av 

Fylkesmannen i Buskerud i 2003. 

Ræstad var fra tidligere, godt kjent med 

Glitrevannverket da han allerede i 1975 

ble ansatt som Rolf Haugerud's høyre 

hånd og var med helt til det nye vann-

verket ble satt i drift 

Da jeg etter 20 år, har kommet i kontakt 

med Ræstad pånytt, tar jeg med noe av 

det som jeg har fått tilsendt fra ham: 

Det er et viktig tankekors at restriksjoner 

i nedbørsfelt for drikkevann, er det av de 

viktigste og mest effektive virkemidler 

for å bevare urørt natur for fremtiden. 

Som man ser av et brev i år 2000, fikk GV 

konsesjon i 1969 på uttak av vann fra 

Glitre og retten til å legge restriksjoner 

på aktiviteter i nedbørsfeltet (såkalt 

«klausulering»). I 1969 var det 3 alterna-

tiver for hyttebygging i Finnemarka. Alle 

var godkjent av Statens Institutt for Fol-

kehelse som den gang var godkjennings-

myndighet. Skjønn ble gjennomført for 

alle 3 alternativene. Det mest restriktive 

forslaget var totalt hytteforbud med en 

erstatning på 1 million kroner til grunnei-

ere i de 45 kvadratkilometerne i ned-

børsfeltet. Det motsatte ytterpunktet var 

å tillate omkring 6000 hytter. 

Helsemyndighetene tillot begge alterna-

tivene.  Men Byingeniør Rolf Haugerud, 

Glitrevannverkets far, var meget frem-

tidsrettet. Han fikk overtalt politikerne til 

å bevilge penger, dermed ble det total-

forbud mot hyttebygging. 

Både sportsfiskere, turfolk og alle som 

bruker den flotte Finnemarka skylder 

Rolf Haugerud en stor takk.» 

Da Drammen i 2000 fikk ny Helsesjef –

kvinnelig sådan - ville hun gjerde inn 

vannet, slik at fiskere og beitedyr ble 

utestengt. Med reguleringshøyde 6 mtr. 

(største dybde er 89.6 mtr.) hendte det 

noen ganger at det ble svært lav vann-

stand i Glitre slik at beitedyra la igjen 

mye møkk da de drakk vann. Det var 

sikkert fullt ut mulig å gjerde inn vannet 

slik som Maridalsvannet (drikkevann til 

Oslo), men det ville blitt dyrt. En ivrig 

fisker fra Sjåstad som på den tid var på 

Glitre og fisket hver ettermiddag, kom 

med flg. «Da skal jeg sørge for at gjerdet 

blir herpa» ingen skal stoppe meg fra 

fiske i Glitre. Noen av hans venner har 
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satt opp en «minneplate» der hvor han  

hadde sin «faste fiskeplass» de siste 5-6 

årene før han døde brått.  

Christen Ræstad skriver bl.a. «Jeg er glad 

for at gjerdeforslaget ble droppet. Nå 

har en også muligheter for å ta i bruk 

moderne teknologi med strømkrave på 

beitedyr som sammen med GPS som gir 

dyra et lite støt dersom GPS'en forteller 

at dyra har tråkket over en grense fast-

satt i kartet.» 

Det nye som ellers dukket opp, var: Alle 

«priveter» i nedbørsfeltet skal stå på 

støpt underlag med tett bøtte. Ved tøm-

ming skal innholdet enten føres ut av 

nedbørsfeltet eller graves ned på et sted 

som er godkjent av Helserådet. Vi var 

tidlig ute. Allerede i 2005 kontaktet jeg 

Helserådet og ba de komme inn å god-

kjenne vår «nye dass» ved Fiskebrakka 

ved Sandungsbekken. Det var ikke bare 

støpt dekke som var nytt, ny «dass» var 

også prefabrikkert i Drammen. I ned-

slagsfeltet er det forøvrig 13 hytter som 

sikkert fikk det samme påbudet 

Teltslagning nærmere Glitrevann enn 

100 mtr. er forbudt. Det gikk noen år før 

dette påbudet ble 100% håndhevet. En 

enslig fisker hadde telt stående på od-

den i Bordvika – i kort avstand fra vann-

uttaket hele sommeren. Tror dette var 

hovedårsaken til at forbudet ble stram-

met inn.   

Bading i Glitrevannet ble forbudt. Tidli-

gere var dette lovlig, det var kun organi-

sert bading som var forbudt. 

Det som bekymret oss mest i Fiskestell, 

var at veier som fører fram til Glitre eller 

som ligger i nedbørsfeltet, ikke måtte 

kunne trafikkeres av allmenheten. Bjørn 

Håvelsen og jeg var for 20 år siden i flere 

møter med Christen Ræstad. Her ble 

årsrapporter, kjørelister, arbeids- og 

oppsynslister lagt frem, og vi fikk lov til å 

fortsette med vårt arbeid/bruk av bil. 

Det eneste helsesjefen fikk gjennomslag 

for, før hun flyttet til Fornebu og åpnet 

legepraksis, var at all bading ble forbudt.  

Samarbeid med Glitrevannverket.: 

Prosjekt Sandungsbekken ble igangsatt i 

2007. Bekken var i alle år benyttet til å 

fange stamfisk. 

Fra 1988 til 2010 ble resultatet nesten 

120 ltr. befruktet rogn. På grunn av rest-

riksjoner på salg av settefisk fra DOFA 

anlegget på Sjåstad, ble behovet for rogn 

kraftig redusert - slik at det i perioden 

2011-2019 kun har vært behov for ca. 9 

liter. Før en gikk i gang med legge ut gy-

tegrus på 6-7 forskjellige felter, ble bety-

delige arbeider utført på bekken med rå 

muskelkraft. Ved utlegg av gytegrusen, 

ble lastebil med kran (stor rekkevidde) 

og i 2010 ble det til og med benyttet 

helikopter på 2 av feltene som ikke kun-

ne nåes med kran. Alt dette for å bedre 

ørretens gytemuligheter med tilsvarende 

reduksjon av de 1200 ørretene som GV 

betalte for hvert år. I 2016 ble også re-

sultatet at antallet ble redusert til 800 

fisk/år – slik at det nu i en 5 års periode 

til og med 2020, er satt ut tilsammen 

2000 færre fisk med tilsvarende bespa-

relse for GV. 

Fiskestell har samarbeidet med 4 vann-

verksjefer (Rolf Haugerud. Bjørn E. 

Strand, Terje Røren og Arild Eek) frem til 

31-12-2019. Fra 1-1-2020 har et kommet 

ny leder - Marius Asheim som gutta på 

skauen – først og fremst Truls Hafslund 

(p.t.leder) skal samarbeide med. 

Våren 2007 var Terje Røren, Svein Kjen-

ner, Johan Berge og jeg på befaring i 

Sandungsbekken hvor også våre planer 

om gytegrus ble forelagt. Under denne 

seansen, slo Johan frempå om litt 

«peng» - og Svein Kjenner som jeg kjente 

meget godt, bl.a. fra Flagervann, agiterte 

så sterkt for vår sak at Terje kom med 

flg.: «Si meg. min kjære mann, jobber du 

for meg eller for DOFA» - Johan grep 

sjansen. Må vi sende søknad? Hvortil 

Terje svarte - «søknad er her og nu 

mottatt» og fra 2008 til og med 2020, 

har Fiskestell mottatt kr.124.600.-Vi har 

også mottatt tilskudd i forbindelse med 

fjerning av fiskebrakka ved Sandungs-

bekken til Grunnvannet ved Saga, - tror 

det var kr.25.000.- 

Terje Røren var som Rolf Haugerud, 

fremtidsrettet. Med utbedring av Sand-

ungsbekken og bedre muligheter for 

ørreten selv å produsere fisk, ville beho-

vet for settefisk bli tilsvarende redusert 

og allerede fra 2016 som nevnt ovenfor, 

fikk GV noe igjen for sine tilskudd. 
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var klar til å dra fra Vinnes klokka 05:40. 

Siden Jørn Erik hadde stått opp så tidlig, 

så kjørte jeg fra Solbergelva til Skinnar-

bu. Det passet bra for Jørn Erik, siden 

han aldri hadde vært på disse kanter. 

Han fikk se Gaustatoppen i strålende 

morgensol, og Rjukan med blant annet 

Vemork kraftstasjon, berømt fra tungt-

vannsaksjonen under annen verdenskrig. 

Kjøreturen gikk greit, og vi var framme 

på Skinnarbu kl. 07:45, i god tid før vi 

hadde beregnet. Vi byttet fra joggesko til 

fjellstøvler, festet stengene til sekken, 

betalte parkeringsavgift og var klare for 

neste etappe. Siden det fortsatt var en 

time til båten skulle gå, hadde vi god tid 

til å nyte en kaffekopp og blåbærmuffins 

i den fine morgenstunden. Møsvatn lå 

blikk stille, omgitt av litt tåkedis som 

etter hvert måtte vike for sol fra skyfri 

himmel. 

 

Denne gangen ville vi prøve et nytt om-

råde på Hardangervidda og etter en del 

sjekking og diskusjoner, falt valget på 

Lågaros. Vi hadde først tenkt å ta første 

overnatting på Mogen, og så gå innover 

til den selvbetjente DNT hytta Lågaros 

tidlig på morgenen. I den planen hadde 

vi glemt at Fjellvåken II hadde gått over 

til høstrute tabellen og bare gikk fra 

Skinnarbu kl 09:00 om morgenen. Siden 

båten ifølge rutetabellen skulle være på 

Mogen ved 11 tiden, syntes vi det da 

var like greit å gå direkte til Lågaros 

første dag. 

Søndag 25/8. Siden dette var vår første 

tur fra Skinnarbu, beregnet vi oss god 

tid. Jørn Erik stod opp ved 4 tiden på 

morgenen, mens jeg sov til halv fem, 

kunne nok ha sovet en halvtime lengre, 

men liker å ha god tid om morgenen. Vi 

var enige om å ha med to nister, en skul-

le vi ta på båtturen over Møsvatn, og 

den andre et sted på turen mellom Mo-

gen og Lågaros. Vi tok også med ferdig-

blandet saft til den første nista. På søn-

dag spiste jeg frokost, pakket ferdig sek-

ken, traktet kaffe til en liten termos, og 

ventet på Jørn Erik. Han kom tidlig så vi 

Fra en fisketur til La garos pa  

Hardangervidda 

25. til 31. august 2013 

Tekst og foto: Jan Erik Berg 

Fjellvåken II ved Skinnarbu, Jan Erik er klar for å gå om bord  
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Båten, Fjellvåken II, gikk kl. 09 og det var 

god plass om bord. Det var noen få jege-

re med, og noen som skulle på dagstur til 

Mogen for å spise lunsj. Jørn Erik og jeg 

skilte oss ut med tunge sekker for et 

lengre opphold i fjellet. Båtturen på 

Møsvatn var trivelig i det fine været. 

Vi var innom Hovdeøya med et par pas-

sasjerer som skulle av der. På øya ligger 

en gård, Møsstrand kirke og en internat-

skole. Denne stansen gjorde at båten 

kom 20 minutter forsinket til kai neden-

for Mogen. Verten på Mogen ventet 

med en Volkswagen pickup ved kaia, og 

han tok med alle sekkene opp til Mogen 

turisthytte. Vi pratet litt med et par reins 

jegere som hadde leid hytte ved 

Gjuvsjåen. De hadde kun geværet og en 

liten sekk å bære på, noen jaktkamerater 

og diverse proviant og utstyr var allerede 

fraktet inn med helikopter. 

Vi gikk fra Mogen, 930 m.o.h. kl. 11:50. 

Vi hadde så vidt startet på stien da Jørn 

Erik kom på at han måtte slå på GPS-en. 

Samtidig lettet vi litt på bekledningen. 

Heldigvis var stien ganske lett å gå den 

første halvtimen, så da de bratteste bak-

kene startet, var vi varme i trøya. Vår 

fysiske form og det varme været, gjorde 

at vi tok det pent i motbakkene. Utsikten 

mot Møsvatn ble finere og finere jo høy-

ere vi kom, og siden været var strålende, 

passet vi på å ta noen bilder på turen 

oppover. Vi visste jo ikke hvordan sikten 

ville være når vi skulle ned igjen om ei 

uke. 

Etter vel en time begynte vi å se etter et 

passende sted å ta pause, men først da 

vi kom til Gjuvsjåen, etter halvannen 

time, fant vi et naturlig hvilested. 

Da var vi oppe på 1200 m.o.h. og neste 

etappe, langs Gjuvsjåen, ville være 

ganske flat. 

Vi fant fram et liggeunderlag, tok av oss 

fjellstøvler og sokker og fant oss en fin 

stein som ryggstø. Der satt vi oss godt til 

rette, spiste mesteparten av niste to og 

drakk godt med vann. 

Stien videre gikk i ganske lett terreng, 

men det var likevel ganske slitsomt å gå 

på grunn av ganske mange fuktige par-

tier. Da vi kom nord for Gjuvsjåen var 

terrenget ganske kupert, og det ble mer 

og mer steinete i stien jo nærmere vi 

kom Lågaros. 

Vi tok ny pause og siste brødskive ved en 

liten bekk etter Fisketjønna. Bekken var 

så liten og stilleflytende at vi droppet å 

ta vann fra den. Den siste timen til Låga-

ros ble ganske tung. Det verket skikkelig i 

min høyre skulder og det ble etter hvert 

smertefullt å bruke høyre stav aktivt. Vi 

var oppe på 1320 m.o.h. før det gikk litt 

nedover mot Lågaros hytta, som lå på 

1280 m.o.h. På slutten var det områder 

med mye stein som måtte passeres, og vi 

På Møsvatn, finere kan det ikke bli  

Mogen Turisthytte  

Jørn Erik på stien opp fra Mogen, Møs-

vatn I bakgrunnen  

Sandstrand ved Gjuvsjåen  
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merket begge at fotarbeidet var blitt 

betydelig tregere. Det var utrolig deilig 

da vi passerte siste høydedrag og så 

Lågaros hytta ikke altfor langt unna. 

Vi var framme på Lågaros kl. 17:45. GPS-

en viste at lengden på turen fra Mogen 

var 16,4 km og effektiv gangtid var 4:40.  

Den første som møtte oss ved Lågaros 

var en ung tysker som lå i telt utenfor 

hytta. Deretter kom hyttevakta, Tom 

Brenne, ut for å hilse på. Han viste oss 

inn på hytta og tildelte oss et firemanns-

rom innerst i gangen. Fra før var fire-

mannsrommet ved siden av opptatt av 

et yngre par. Etter at vi hadde pakket ut 

av sekkene våre, var det registrering av 

ankomst og litt informasjon om hvordan 

skjemaet for betaling av opphold og mat 

skulle fylles ut. Da disse formelle tingene 

var i orden viste Tom oss matlageret, 

praktiske ting på kjøkkenet, hvor spill-

vannet skulle tømmes, avfallssorteringen 

osv. Etter det var det på tide å få i seg litt 

mat igjen. Vi valgte en boks med lys laps-

kaus til middag. Mens vi satt på kjøkke-

net og spiste, kom jenta fra det unge 

paret inn og spurte om vi ville ha et glass 

rødvin til maten. Vi syntes det var for 

galt, men hun insisterte på at de ikke 

orket å drikke hele vinflasken selv. Vi tok 

da gladlig imot et lite glass hver. Dette 

var nesten uvirkelig, på turen innover 

hadde Jørn Erik fablet om at en øl eller 

et glass vin skulle ha smakt når vi kom 

fram til hytta. Enda en artighet, vinen vi 

ble påspandert het ”Santa Rita Reserva”. 

Etter middagen tok vi en kjapp oppvask, 

og deretter satte vi oss i sofaen med 

kaffe, sjokolade og Bixit sjokoladekjeks. 

Siden vin og sjokolade passet så godt 

sammen fikk vi litt påfyll i vinglassene 

våre. Det unge paret skulle videre neste 

morgen. Da hadde de planer om å ligge 

ei natt i telt ved Elsjåbekken og gå videre 

til Mogen derfra. Ved 21 tida, like før det 

begynte å mørkne, kom to franske brød-

re til hytta. De ble plassert på et seks-

mannsrom i annen etasje. Den yngste 

franskmannen pratet litt om opplevelse-

ne i fjellheimen så langt. Han var opp-

slukt av naturen i vest, men han syntes 

det ble litt for mye opp på en topp, ned 

igjen, opp på ny topp, ned igjen osv. på 

selve Hardangervidda. Vi forstod godt 

hva han mente. Det ble en tidlig kveld 

for alle på hytta. Vi var i seng før kl. 22. 

Ganske typisk terreng for Hardangervidda Øst  

Lågaros hytta med Hallingskarvet i bakgrunnen  

Lågaros hytta, Jørn Erik på stien mot Rauhelleren  
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Mandag 26/8. Vi stod opp kl. 07, men 

begge hadde sovet dårlig. Det var veldig 

lytt i hytta, nesten umulig å snike seg ut 

om natta for å tømme tanken uten å 

vekke andre. Det var alltid noen gulv-

planker som knirket eller ei dør som ga 

lyd fra seg. Det ble nesten kø når noen 

først gikk ut. 

Tom hadde allerede fyrt opp i vedovnen 

på kjøkkenet og satt over vann både på 

gassbrenneren og på plata på vedovnen. 

Vi startet med en rask vask, og deretter 

tok vi oss en solid frokost med speilegg 

og bacon. Vi hadde planlagt en tur til 

strekningen, utoset av Melrakktjønna til 

innoset av Geitvannet. Jørn Erik hadde 

fått tips av Jarle Gjerde om at dette kan-

skje var den beste strekningen siden elva 

her lå ganske langt fra turiststien. Vi pak-

ket sekkene for å holde ut hele dagen, 

og vi hadde sagt fra til Tom at han ikke 

måtte sende ut letemannskaper etter oss 

dersom vi ikke kom tilbake til kvelds. Vi 

kunne finne på å gå til ei steinbu og ta 

natta der. Vi tok med oss et par brødski-

ver med smør, pålegg var engangsfor-

pakninger med syltetøy og leverpostei 

fra hytta, Real turmat, Rett i koppen og 

sjokolade. 

Vi gikk fra hytta kl. 09:15 og fulgte turist-

stien mot Rauhelleren. Etter at vi hadde 

passert traktorslepa, som går til 

Vegarhovdhytta og Gamle Lågaros, gikk 

vi av fra stien og gikk ganske rett nord-

over mot Melrakk utoset. Vi brukte over 

2 timer ned til fiskeplassen. 

Da vi kom fram til oset, satte vi opp 

stengene, og tok oss ei brødskive før vi 

startet fisket.  Siden vi hadde sett flere 

Bibioer i lufta langs Melrakktjønne, valg-

te jeg å sette på ei nykomponert Bibio-

flue med tynne gummibein. Jeg fikk star-

te fisket og gikk ut litt nede på oset. Jeg 

tok først et par korte kast, men da jeg så 

et vak i hovedstrømmen, la jeg et litt 

lengre kast ut dit. Flua fløt pent mot vak-

stedet, og en fin fisk tok flua kontant. Jeg 

følte at fisken satt godt, og at vi hadde 

full kontroll da Jørn Erik håvet fisken. 

Flua satt langt nede i halsen, fisken var 

en fin hannfisk på 750 gram og knallrød i 

kjøttet, men magesekken var nesten 

tom. 

Senere fikk jeg en hunnfisk på 500 gram 

som var ganske tynn i sidene, på samme 

flua. Den hadde slukt flua så til de gra-

der, at da jeg kuttet bak gjellene på fis-

ken for å få ut flua, kappet jeg samtidig 

snøret mitt. Jeg ville gi Jørn Erik ei Bibio 

flue, men siden jeg bare hadde ei til i 

flueboksen, avslo han tilbudet. Da han 

pakket ned fluer hjemme, mente han at 

disse Bibioene var for store, så han lot 

være å ta de med seg. Vi kommenterte 

at garnfiskerne i Melrakktjønne var 

svært seint ute med å trekke garna sine, 

”skulle nesten tro de hadde vært på fylla 

kvelden i forveien”, og det var akkurat 

det de hadde vært, hørte vi senere. Jørn 

Erik fikk en fin matfisk på stokkmaur i 

oset. Senere hadde han på 3 fine fisker 

uten å få uttelling. Den første på VAG 

Caddis i samme strøm som jeg fikk mine. 

Nummer to og tre slo på i innoset til 

Geitvannet. Nummer to slo på en Strea-

king Caddis, og nummer 3 var en riktig 

fin fisk som tok en Dynamitt. Dessverre 

satt den på i bare noen sekunder, men 

nok til at vi fikk se den før den slo seg av. 

Etter disse opplevelsene gikk vi opp til 

basecamp og spiste lunsj, først Real tur-

mat, så kaffe og sjokolade. Jørn Erik vas-

set ut på den vesle ”øya” helt ute i oset, 

og tok noen kast mens jeg kokte vann til 

Real turmat. Det ble ei kort økt uten at 

han kjente fisk.       

Etter dette skiftet vi fra vadere til vanlige 

turklær og gikk oppover mot Skjerhøl. Vi 

beholdt stengene rigget for å prøve in-Jørn Erik ved utoset av Melrakktjønne  

Jan Erik med ørret på 750 gram 

Bibioflue, foam og poly chenille  
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noset til Melrakktjønne.  Vi var der ved 

18 tida og fisket en times tid der og i 

kulpen ovenfor før vi ga oss. Vi spiste 

den siste brødskiva, og så gikk vi fra elva 

nedenfor Skjerhøl. Vi fulgte elva oppover 

til utoset av Butjønn, like ved Skjerhøl-

hytta for å se på forholdene. Vi gikk en 

liten omvei ved Skjerhølhytta, hadde 

hørt at grunneieren kunne være ganske 

krass mot folk han ikke kjente, men den 

erfaringen fikk ikke vi. En kar kom i dør-

åpningen på hytta og ropte ”kom inn og 

få en dram”. Vi gikk opp til hytta og tittet 

inn. Der var det flasker og kanner med 

brennevin under bordet, og utenfor 

hytta lå flatklemte ølbokser i en haug. Vi 

takket høflig nei til en dram, fortalte at vi 

måtte komme oss til DNT hytta før det 

ble for mørkt. Da ville han frakte oss 

oppover mot Gamle Lågaros med båten 

sin. Vi var litt usikre på om det var lurt, 

men han insisterte. Han syntes det bare 

var hyggelig å slå av en prat og gjøre oss 

en tjeneste. Det tok litt tid før han og 

”gammern” var klare til å dra, de måtte 

blant annet finne ei reservekanne med 

bensin til påhengsmotoren, men omsi-

der var vi på vei utover. Vi hadde ikke 

kjørt mange meterne før påhengeren 

stoppet. Lars Rune hadde glemt å skru 

over bensinkrana. Det ordnet han raskt, 

og vi var på vei igjen. Så fikk alle fire i 

båten en halvliterboks med øl. I første 

strykparti slo båten nedi en stein og bå-

ten driftet tilbake til vannet igjen. Nytt 

forsøk, og denne gangen gikk det bra. Så 

gikk det greit over et stille parti fram til 

neste stryk. Så stoppet motoren igjen, 

denne gangen var tanken tom for ben-

sin. Heldigvis hadde de fått med seg re-

servekanna, så tanken ble fylt opp, og 

motoren startet som ei klokke igjen. I 

det neste stryket smalt båten så hardt i 

en stein at båtføreren og Jørn Erik datt 

av tofta og havnet i bunnen av båten. 

Nytt forsøk, og vi slo nedi stein igjen. 

”Skipperen” kunne ikke skjønne at han 

hadde så store problemer med å komme 

opp strykene i dag. I går hadde det gått 

helt smertefritt. Så kom han på at det 

kanskje var fordi vi var to flere i båten, 

og at vi i tillegg hadde tunge sekker. Vi 

ymtet vel frampå at vi kanskje burde 

legge til land, men det var ikke noe te-

ma, opp stryket skulle vi, og neste forsøk 

gikk faktisk bra. Da var Lars Rune så pis-

satrengt at han bare måtte få det ut. Han 

satte seg på kne på tofta og pisset over 

båtripa, også det gikk greit. Over siste 

del av vannet ville ”gammern” fiske. Han 

slapp ut en fargerik Rapala wobbler, og 

nå tøffet vi av gårde i sakte dorgefart. Vi 

begynte å lure på om vi ville rekke fram 

til DNT hytta før det ble mørkt. Så fikk 

”gammern” på en fin fisk, og bekymret 

seg for hvordan han skulle få den opp i 

båten, siden de ikke hadde håv. Det had-

de jo vi, og etter litt utradisjonell kjøring 

av fisk, hvor wobbleren satt seg fast i 

toppringen på stanga, fikk Jørn Erik fis-

ken i håven. Det var en pen fisk som 

”gammern” mente var den største han 

noen gang hadde fått. Han ville gi den til 

oss, og vi takket ja, siden det var flere på 

DNT hytta som sikkert ville ha en smake-

bit. Da vi kom i land, fant jeg fram vekta 

mi og veide fisken til 875 gram. Samtidig 

med at jeg rotet fram vekta, mistet jeg 

nok spisebestikket mitt uten at jeg mer-

ket det. Først neste dag oppdaget jeg at 

det var borte. 

Vi gikk bortom Råstugu på veien tilbake 

til DNT hytta. 

Der pratet vi med fluefisker Øystein 

Nord, og han viste oss hytta innvendig 

også. 

Vi var tilbake på Lågaros hytta kl. 21:30, 

da begynte det å mørkne. Tom fortalte 

at franskmennene hadde tatt seg en 

skikkelig hviledag, de hadde knapt vært 

utenfor hytta. Den yngste hadde sovet 

mesteparten av dagen. Den eldste hadde 

vært en liten tur ute og greid å plumpe 

Lars Rune Thorsrud  

Råstugu  

«Gammern’s største på Rapala 
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uti med det ene beinet, med en våt fjell-

støvel som resultat. Han og Tom hadde 

fyrt opp i ovnen på tørkerommet. Tom 

måtte lære franskmannen å fyre opp 

uten å bruke papir, noe han trodde nær-

mest var umulig, men med bjørkenever 

tilgjengelig gikk jo det greit. Etter at vi 

hadde hengt opp vadere og vadestøvler 

gikk vi til sengs. Vi våknet et par ganger 

på natta av at ovnen durte da fransk-

mannen la i mer ved. 

Tirsdag 27/8. Igjen stod vi opp ved sju 

tida uten å ha fått skikkelig nattesøvn. Vi 

spiste to havregrøtrasjoner med bringe-

bærsyltetøy og drakk vann og te. Etter at 

vi var ferdige med frokosten, kom 

franskmennene ned. De skulle gå til Mo-

gen og ta båten til Skinnarbu. Derfra 

hadde de tenkt å haike til Rjukan eller 

Kongsberg, vi anbefalte Rjukan. Jørn Erik 

tilbød seg å steike en fisk til frokost for 

dem, og det ville de gjerne ha. Den elds-

te hadde lovet ei norsk venninne å sma-

ke på en fjellørret. Jørn Erik stekte ørre-

ten på 750 gram og serverte ferdig ren-

sede stykker til franskmennene. De var 

veldig fornøyde med god service og god 

fisk. De hadde opprinnelig tenkt å gå fra 

hytta klokka 10, men både vi og hytte-

vakta mente at de burde komme seg av 

gårde ved 9 tida. Vi tok noen bilder fra 

avskjeden, og franskmennene la i vei 

mot Mogen noen minutter over ni. 

Vi gikk for å fiske på strekningen ved 

Gamle Lågaros ved halv ti tida. Da vi kom 

ned dit, gikk vi først bortom to som lå i 

hvert sitt telt på en fin morenerygg, for å 

slå av en prat. Tyrker Tore hadde fått tre 

fine fisker fra 1,5 kg til 1,9 kg. Aslak had-

de fått to, en på 1,6 kg og en på 1,8 kg, 

på ei Bibio flue. 

Aslak sa han hadde fått sine på Lågaros 

strekningen, men det virket som Tore 

hadde fått sine ved Kjevene. De hadde i 

hvertfall planlagt å flytte teltene sine ned 

dit i løpet av formiddagen. Ingen av 

gutta var særlig fortrolig med å fiske i 

oset ved Gamle Lågaros, de mente det 

var grunt og vanskelig. Det var lett å va-

de over elva der ved så lav vannstand 

som nå. Jeg ”fant” en flueboks der jeg 

hadde flere store foam Bibioer med 

gummibein. Jørn Erik takket ja til å få en 

av meg siden flua fungerte så bra i går. 

Klokka dro over elleve da vi startet fis-

ket, jeg helt oppe på oset, og Jørn Erik i 

kulpen nedenfor. Jeg forsøkte først en 

Bibio og deretter en MiniZonker uten å 

merke fisk. Jørn Erik fikk to brukbare 

fisker på rundt halvkiloen i hølen neden-

for berget, begge på Bibioen han fikk av 

meg, og begge langt nede i kulpen. 

Etter denne fiskeøkta tok vi en pause ved 

basecamp. Der tok vi en Rett i koppen, 

etterfulgt av kaffe og sjokolade og noen 

lakrissnører som Inger Lise hadde smug-

let ned i sekken. Etter pausen vadet Jørn 

Erik over ved utløpet av hølen foran oss. 

Det virket ganske djupt der, men han 

brukte en gåstav som vadestav og hadde 

bra kontroll på dybde og strøm. Da Jørn 

Erik begynte å fiske med Bibio flua, tenk-

te jeg at nå får jeg være klar med fotoap-

paratet, men før jeg rakk og ta det fram, 

hadde han fast fisk. Jeg fikk tatt noen 

bilder av at han kjørte fisken, og av selve 

håvingen. Etter at vi hadde gitt fiskeplas-

sen en liten pause, vadet jeg over for å 

prøve litt. Jeg fikk også ganske raskt et 

tilbud på Bibioen, men jeg så ikke hvor 

flua var med en gang, og da jeg gjorde et 

seint tilslag, satt ikke fisken. Jørn Erik 

gikk nedover til den flate steinen og fikk 

en ny fisk på Bibio. Jeg forsøkte utoset, 

men hadde ingen tilbud. Vi tok nok en 

matpause, denne gangen stod nistepak-

ka på menyen. Etter matpausen, vadet 

jeg på nytt over nederst på hølen, mens 

Jørn Erik gikk til hølen nedenfor oset, der 

han startet på formiddagen. Jeg fikk snø-

retvinn i vinden, og vadet inn for å ordne 

ny fortom. Jørn Erik hoiet høyt og vinket 

på meg. Jeg regnet med at han hadde fin 

fisk på, grep håven og småløp oppover. 

Mer andpusten enn godt var, kom jeg 

opp med håven, før fisken var klar for 

håving. Det virket som fisken satt godt, 

og at Jørn Erik hadde god kontroll. Hå-

vingen gikk i hvertfall greit, og vi kunne 

juble for turens første fisk på over ki-

loen. 
Avskjed med franskmennene  

Bibioflue, foam  
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Det var en fin hannfisk på 1,2 kg, 47,5 cm 

lang og den var knallrød i kjøttet. Fisken 

ble tatt på en dobbeltkroket ”March 

Brown Female” våtflue i str. 8. Som van-

lig tok vi bilder av den gromme fisken og 

en fornøyd fisker, så gikk vi til basecamp 

for å pakke sammen. Posen med renset 

fisk veide 2,4 kg så nå var grunnlaget for 

en solid fiskemiddag lagt. Klokka var blitt 

halv seks på ettermiddagen, og vi fant 

det fornuftig å tilbringe en rolig kveld på 

hytta. Etter at vi hadde passert Råstugu 

og kunne se opp til Lågaros hytta, oppda-

get Jørn Erik at klokka var borte. Han 

kunne ikke huske sist han hadde den på 

armen, men det gjorde jeg. Like før vi 

skulle gå fra fiskeplassen, så han på klok-

ka og anslo sånn cirka når vi ville være 

tilbake på hytta. Jørn Erik ville vente til 

neste dag med å se etter klokka, men jeg 

insisterte på at vi satte fra oss sekkene 

og gikk tilbake med en gang. Vi regnet 

det som mest sannsynlig at klokka var 

mistet der han tok på seg den tunge sek-

ken, eller underveis på stien der den ene 

gåstaven satt fast mellom to steiner. Der 

kommenterte Jørn Erik at han fikk vondt 

i armen. Vi hadde gått den siste biten 

utenfor stien, og vi var nøye med å gå 

tilbake til stien før punket han hadde 

uhellet. Da vi var vel tilbake på stien, gikk 

vi på hver vår side av stien og gransket 

bakken så godt vi kunne. Vi hadde knapt 

gått noen minutter før Jørn Erik fant 

klokka i lyngen. Splinten i lenka var rø-

ket, og lenka var helt åpen. Derfor falt 

den direkte til bakken og ikke ned på 

håndleddet. Lykkelig over at det endte 

godt, og kun et kvarter forsinket, gikk vi 

opp mot Lågaros hytta.  Jørn Erik ba 

hyttevakta og to damer, som var eneste 

gjester utenom oss, på fisk til middag, og 

det takket de ja til. 

Jørn Erik fikk god kjøkkenhjelp av Tone 

fra Grimstad, som hadde hytte ved Møs-

vatn, mens dama fra Vrådal dekket bor-

det i oppholdsrommet. Til fisken hadde 

vi medbrakt rømme og potetmos med 

tørket gressløk og litt utradisjonelt, erter 

og gulrøtter. Det smakte fortreffelig, og 

alle ble gode og mette. Vi avsluttet målti-

det med kaffe og sjokolade rundt salong-

bordet. Vi gikk igjen tidlig til sengs.       

Onsdag 28/8. Vi stod opp litt før sju. I 

dag kunne vi igjen nyte speilegg og ba-

con til frokost. Vi hadde planlagt langtur 

i dag, ville gå til Muran for å sjekke stein-

bua og fiskestrekningen nedenfor. Jørn 

Erik stresset mer enn godt var for å kom-

me tidlig av gårde. Vi forlot hytta kl. 

8:20. Vi fulgte turiststien fra Lågaros mot 

Rauhelleren, og vi regnet med å bruke 

ca. 3 timer til Muran. På veien krysset vi 

Geitvassbekken som er kjent som en 

typisk vårbeite bekk for ørreten i Geit-

vannet. Mellom Feitfisktjerna og Geit-

vannet er det noen loner som virker 

spennende, og vi snakket litt om å prøve 

litt der på hjemturen. Etter at vi hadde 

fulgt turiststien i 3 timer kom vi plutselig 

på at vi skulle ta av fra turiststien. Vi 

sjekket kart og GPS, og vi var akkurat på 

det mest optimale stedet for å ta av mot 

Muran. Etter nye 10 minutter var vi 

framme ved steinbua. Den lå innbyden-

de til øst for Geitvannet med fin utsikt 

utover vannet og oset. 

Vi ble enige om å spise før vi gikk i elva 

for å fiske, og selv om været var strålen-

de, valgte vi å sitte ved bordet inne i 

steinbua. Vi var jo stort sett ute hele 

Jørn Erik med hannfisk på 1,2 kg  

Fiskemiddag på Lågaros  
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dagen likevel. Selve steinhytta var 

ganske innbydende, liggeplass til 8 per-

soner, ovn, bord med faste krakker og 

diverse utstyr. En rask titt i siste hytte-

bok viste at det var mulig å få bra med 

fisk rundt her. 

Etter matpausen gikk vi bort til utoset av 

Geitvannet. Der satte Jørn Erik på en 

Streaking Caddis med kanelfarget kropp, 

og jeg en Bibio med gummibein. Det 

blåste kraftig fra nordvest, og vi fikk den 

ugunstige vinden rett i mot. Jørn Erik 

begynte ytterst i oset, og jeg i den lille 

kulpen nedenfor. Jørn Erik hadde en pen 

fisk etter flua, men den ville ikke ta. Han 

så et par vak til, og fristet med Klekker, 

Stankelbein og Klinkhammer, uten reak-

sjoner fra fisken. Jeg hadde ingen tilbud 

på Bibio, og skiftet tile en CDC klekker 

uten at det hjalp. Tok også noen kast 

med MiniZonker før vi ga oss her. 

Vi gikk opp på moreneryggen for å få litt 

oversikt. Elvestrekningen ned til Krist-

offerhølen så ganske stri og grunn ut, så 

vi gikk direkte til utoset av Kristofferhø-

len. Jeg fisket i selve utoset, forsøkte 

Streaking Caddis, CDC klekker og Mini-

Zonker uten å kjenne noe. Vinden var 

fortsatt plagsom, så jeg gikk litt lei. I kul-

pen nedenfor oset prøvde Jørn Erik først 

noen få kast med stor Streaking Caddies, 

men skiftet raskt til en liten sort Strea-

king Caddis. Etter en stund var han helt 

nede på nakken av kulpen. 

Jeg ble stående å se litt på Jørn Erik, plut-

selig hoiet han og småløp nedover. Først 

over ei lita lomme av elva så vannspru-

ten stod. Jeg grep håven og løp etter. 

Jørn Erik hadde fått fast fisk helt på en-

den av brekket, og fisken gikk rett ut i 

stryket nedenfor. Jørn Erik måtte fort-

sette etter for å ha en viss mulighet til å 

berge fisken. Da han kom inn på backing 

lina, slet han litt med lugging i snella, 

men det låste seg heldigvis ikke. Jørn 

Erik kommenterte stadig at han kom til å 

miste denne fisken. Han forbredde seg 

mentalt på dette, men så skjedde noe 

uventet. Elva delte seg i to rundt en liten 

holme. Jørn Erik ville ha vært sjanseløs 

hvis fisken valgte venstre løp, men plut-

selig snudde fisken og kom oppover 

igjen. Situasjonen var med ett litt lysere, 

men fortsatt kritisk. Jørn Erik ville tvinge 

fisken inn så fort som mulig. Alt skjedde 

Jørn Erik foran steinbua Muran  

Muran sett fra øst mot Geitvatnet  

Matpause i Muran steinbua  
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fort, jeg fikk lagt fra meg fotoapparatet 

og løpt i stilling med håven, men fisken 

gikk ut igjen. Uten at jeg fikk sjanse til å 

håve. Jørn Erik gjorde ett nytt forsøk, 

fisken var helt inne ved land, og jeg fikk 

plassert håven rett bak den. Jeg ba Jørn 

Erik slakke av litt, og utrolig nok gled 

fisken pent inn i håven. Skjelvende kun-

ne vi gratulere hverandre med vellykket 

fangst. 

Jørn Erik fikk denne fisken på en liten, 

sort Streaking Caddis. Han kom på å prø-

ve den etter erfaringer fra Russland. Jørn 

Erik hadde alle marginene på sin side 

denne gangen, fluekroken var nesten 

helt rettet ut, og den hang så vidt i ei 

skinnfille. Hadde jeg bommet med hå-

vingen så hadde fisken vært tapt. 

Fisken veide 1,9 kg og var 57,5 cm lang. 

Etter denne strabasiøse fiskeøkta måtte 

vi prøve å roe pulsen. Selvsagt måtte vi 

forevige øyeblikket med bilder av fisker 

og fisk. Dette kommer begge to til å hus-

ke så lenge vi lever. Jørn Erik mente 

dette var på topp tre lista over fiskeopp-

levelser, og han har vært med på mye. 

Vi fant ut at nå kunne vi like gjerne gi 

oss, men vi ville spise litt før tilbaketuren 

til Lågaros. Jørn Erik fileterte fisken mens 

jeg kokte vann til Real turmat. Så saltet 

vi filetene godt før vi spiste. Vi gikk fra 

fiskeplassen kl. 16:50 og var oppe på 

stien kl. 17:15. Vi fulgte stien direkte 

tilbake til Lågaros hytta, stoppet bare for 

å drikke vann og for å se hvor gutta i 

teltene fisket ved Kjevene. Vi var tilbake 

på hytta kl. 20:10. 

Da var det kommet noen nye gjester der. 

Siden Jørn Erik ble spurt om vi hadde fått 

fisk, fortalte han om gromfisken på to 

kilo, tatt på tørrflue på lett fluestang. Jeg 

måtte vise bilde av fisken for at de skulle 

tro på størrelsen, men de ble overbevist. 

De bestilte ørret til frokost, men det 

”hørte” jeg ikke. I stedet ble det sen fis-

kemiddag på oss sammen med Tom på 

kjøkkenet. Vi holdt fisken, Tom spander-

te potetmosen. Etter middagen tok vi 

oppvasken og gikk tidlig til sengs. 

Torsdag 29/8. Vi stod opp ved sjutida og 

spiste havregrøt med bringebærsyltetøy 

og et par knekkebrød med baconost. Vi 

gikk mot Gamle Lågaros litt før ni. Vi fis-

Tatt på denne flua, en liten, sort Strea-

king Caddis  
Middag sammen med Tom, kokt ørret  

Kokt ørret til en forandring  

Jørn Erik med gromørreten, legg merke til holmen i bakgrunnen  



 21 

ket ei lita økt uten å se vak eller kjenne 

fisk. Ved halv tolv tida tok vi ei matpause 

med Rett i koppen etterfulgt av kaffe og 

sjokolade. Etter pausen fikk jeg en bruk-

bar fisk i kulpen der Jørn Erik fikk en på 

1,2kg for et par dager siden. Den tok 

ganske langt nede i kulpen og ganske 

nær land, på en CDC klekker, en av mine 

favoritt fluer. Jeg slapp fisken ut igjen, 

men burde ha beholdt denne i stedet for 

en jeg tok senere. Til lunsj spiste vi res-

ten av brødskivene våre med leverpostei 

og sylteagurk, og blåbærsyltetøy som 

pålegg. Jeg fisket i kulpen ved basecamp 

og Jørn Erik litt lenger ned. Etter en 

stund vinket han meg ned til seg. Han 

hadde sett en pen fisk vake ved en spiss 

stein ute i kulpen. Jeg hadde på en CDC 

klekker og hadde virkelig tro på at jeg 

kunne få den fisken. Da flua fløt der Jørn 

Erik mente fisken var, ble flua tatt mo-

mentant. 

Fisken var nok ikke den Jørn Erik hadde 

sett, men en hunnfisk på ca. 400 gram. 

Jeg beholdt den, men den var ganske 

tynn i buken, så den burde vært sluppet 

fri. Etter dette tok vi noen få kast til, men 

det skjedde ikke noe. Dagen hadde vært 

usedvanlig daff, jeg hadde fått to fisker. 

Jørn Erik hadde forsøkt Biobio, Heggeli, 

March Brown Female og Klinkhammer. 

På Klinkhamer hadde han to fine tilbud 

uten at det medførte fast fisk. Vi ble eni-

ge om å gå tidlig tilbake til hytta, for å ha 

mulighet til å gå ned igjen til kveldsfisket. 

Vi var tilbake på hytta ved 17 tida og 

hadde en avslappende kveld. Tom hadde 

fartet litt rundt og funnet en del multer, 

så han spanderte pannekake med multer 

på, det smakte nydelig. 

Etterpå vartet vi opp med fiskemiddag. 

Denne gangen valgte vi å koke ørret til 

en forandring. Alle var enige om at det 

smakte godt, men stekt ørret, særlig fine 

fileter, smaker enda bedre. 

Kveldsfiske nede ved Gamle Lågaros slo 

vi fra oss, vi gikk heller tidlig til sengs. 

Denne kvelden hadde vi og hyttevakt 

Tom hytta for oss selv for første gang. 

Fredag 30/8. Vi stod som vanlig opp ved 

sju tida. Til frokost koste vi oss med 

speilegg og bacon, da var det tomt for 

det. Selv om det gir ekstra tyngde på 

sekken, er det vel verdt slitet, når en 

kjenner bacon duften bre seg i rommet. 

De andre på hytta får bare være misun-

nelige.   

Vi hadde planlagt en tur til Kjevene, 

Skjerhøl eller eventuelt Gamle Lågaros 

strekningen, litt avhengig av om vi traff 

på andre fiskere eller ikke. På hjemturen 

fra Gamle Lågaros i går hadde vi disku-

tert hvor det var mest fornuftig å gå til 

Kjevene. Vi ble enige om at vi skulle gå 

mot Lågaros og nedover langs elva, i 

stedet for å gå om Vegarhovdhytta. Vi 

smurte fire knekkebrød med baconost til 

niste. I tillegg hadde vi sjokolade, en Rett 

i koppen, rosiner og Pannekakemix. Vi 

kom oss av gårde ved halv nitida i strål-

ende vær. 

Vi fulgte stien mot Gamle Lågaros forbi 

Råstugu, før vi tok av fra stien og dreide 

nordøst mot Kjevene. Vi holdt høyden 

bortover og justerte kun etter der hvor 

det virket lettest å gå i terrenget. Spor-

loggen viser at det virket som et for-

nuftig valg. Vi var ved Kjevene kl. 09:30. 

Vi var i tvil om hvor vi skulle fiske, inno-

set virket ganske grunt, men vi satte opp 

stengene for å være klare. Jeg observer-

te en kar som kom nedover langs van-

net. En stund så vi ikke noe til han og 

regnet med at det var en jeger som had-

de gått sørover. Da mannen dukket opp 

igjen, var han såpass nær at vi fant det 

fornuftig å starte fisket. Jeg fikk velge 

plass og valgte innoset, Jørn Erik gikk 

nedover og endte opp i utoset. Dit kom 

han nesten samtidig med karen som 

viste seg å være Øystein Nord som lå i 

Råstugu. 

Jørn Erik sjekket med Øystein om han 

syntes det var greit at han fisket først. 

Øystein var klar på at Jørn Erik kom først 

og måtte få fiske først. Etter at Jørn Erik 

hadde fisket litt lot han Øystein få slippe 

til og han valgte en plass helt nede i uto-

set. De hadde pratet en del om erfaring-

ene med fisket så langt, og hvor de store 

fiskene var tatt. Øistein hadde tatt en på 

1,5 kg her nede i går, og da Jørn Erik 

spurte hvor den ble tatt var svaret en-

kelt, ”akkurat her jeg står nå”. Øystein er 

en nostalgisk fluefisker. Han bruker split-

cane stang, Bogdan snelle og dobbelt-

Solnedgang ved Lågaros  

Jørn Erik, Øystein og Jan Erik  
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kroket våtflue i str. 10, nesten alltid en 

”Mallard and Claret” med ekornvinge. 

Jeg for min del forsøkte først stankelbein 

flua, så en CDC klekker helt uten interes-

se for fisken. Deretter tok jeg noen kast 

med 7’er stanga rigget med Mini Zonker 

helt øverst mot vannet, fortsatt uten å 

kjenne noe. Jeg gikk litt lei og ruslet ned-

over mot Jørn Erik og Øystein. De ga seg 

også, og vi ba med Øystein på en kaffe-

kopp. 

Da jeg skulle ta kaffepulver i koppen til 

Øystein fortalte jeg at jeg hadde mistet 

bestikket mitt, og måtte bruke skje fra 

DNT hytta. Da kunne Øystein fortelle at 

Aslak Hetland i teltet antageligvis hadde 

funnet det. Det ble en hyggelig kaffepau-

se, og Øystein kom med en del interes-

sante opplysninger om disse fiskestrek-

ningene. Jeg spurte hvilken vei han tok 

innover. På høstturen gikk han alltid fra 

Tinnhølen, ned til ”Byen” og traktorslepa 

til Kilebukta i Bjornesfjorden. Derfra 

gjenstod det en times tid til Råstugu. Da 

må han vade over ved Gamle Lågaros. På 

høsten er det helt greit, men på julituren 

er elva for stri. Vi glemte å spørre om 

hvordan han kom seg innover da. 

Øystein var i sluttfasen av en biografi om 

Jacob D. Sømme, blant annet forfatter av 

”Ørretboka”. Biografien blir på 400 sider 

og naturlig nok hadde Øystein mange 

historier å fortelle. Etter kaffepausen 

ville Øystein legge turen mot Lågaros 

området igjen, og vi fant det da naturlig 

å gå ned til innoset til Melrakktjønna. Da 

vi kom ned dit var det tid for mat, så vi 

tok matpause med knekkebrød og vann 

før vi begynte å fiske. Vi hadde sett 2-3 

vak i strømmen, men vi fikk ikke fisk. Jeg 

var veldig nær med en CDC klekker. Jeg 

så et vak rett utenfor meg, la ut flua, og 

sa til Jørn Erik at nå er det bare sekunder 

til jeg tar en fisk. Fisken kom opp etter 

flua, men antageligvis gjorde jeg et for 

raskt tilslag og nappet flua ut av kjeften 

på fisken. Slik går det ofte når en er 

altfor på hugget med kort line ute. 

På veien oppover mot Skjerhøl tok Jørn 

Erik noen kast med Dynamitt flua i de 

striere partiene av elva. Han brukte ikke 

mange kastene på å få to pene matfisker 

på 400-500g, morsomme fisker å få i den 

strie strømmen. I den øverste strømmen 

hadde han på en større fisk, men den 

slapp like før jeg kom med håven. 

Vi ga oss her nede og gikk opp til Kjevene 

igjen. Der foreslo Jørn Erik at jeg fisket 

litt mens han lagde i stand pannekake-

røra. Jeg startet med en mellomstor 

Streaking Caddis, men det virket helt 

dødt. Plutselig så jeg en pen fisk vake i 

den smale lille strømmen. Da hadde jeg 

en fisk å jakte på og ble straks mer foku-

sert. Jeg tok noen kast der flua fløt over 

vakstedet, men ingen ting skjedde. Jeg 

byttet til en CDC klekker, men også det 

ble resultatløst. Så var Jørn Erik klar med 

første pannekake og da var priorite-

ringen lett. Pannekaka, med litt blåbærs-

yltetøy på, smakte nydelig. De to neste 

pannekakene gikk til Jørn Erik, mens jeg 

fisket. Da min siste pannekake var for-

tært avsluttet vi fisket her nede. Vi be-

holdt stengene montert, vi ville ta noen 

kast nederst på Lågaros strekningen før 

vi ga oss for dagen. Det ble noen resul-

tatløse kast der oppe før vi pakket sam-

men. 

På Lågaros hadde Tom blitt sulten og 

begynt med desserten, en boks med 

fruktblanding. Han gledet seg til nok et 

fiskemåltid, denne gangen store, røde 

fileter fra Jørn Eriks 2 kilos. I løpet av 

dagen hadde det kommet et eldre ekte-

par fra Tyskland, som skulle videre til 

Sandhaug, og tre personer som skulle til 

Mårbu etter en overnatting på Lågaros. 

Vi hang opp vadere og vadestøvler og 

fyrte opp i ovnen på tørkerommet før vi 

begynte på middagen. Jørn Erik måtte 

bruke 3 steikepanner for å få plass til 

fisken. 

Også i dag brukte vi potetmos til fisken. 

Vi spiste oss overmette på den nydelige 

fisken, og etter at vi var ferdige var det 

kun halestykket på den ene fileten igjen. 

Den fikk tyskerne som en liten smakebit. 

Vi tok oppvasken, og fikk noen instrukser 

om morgendagens klargjøring av hytta 

av Tom, før vi la oss. Vi la inn et par pin-

ner til i ovnen i tørkerommet. Vi var de 

siste i seng og klokka var ennå ikke 22. 

Lørdag 31/8. Hyttevakta ville tidlig av 

gårde for å rekke lunsjen på Mogen klok-

ka tolv. Tre andre som skulle gå den 

lange ruten til Mårbu stod også tidlig 

opp. Da det begynte å bli liv i hytta, fant 

Jørn Erik og jeg ut at vi like gjerne kunne 

stå opp vi også. Vi hadde lagt oss før 22 

kvelden før, så det var uproblematisk å Jørn Erik ved Skjerhøl hytta  
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stå opp litt før sju på morgenen. Da vi 

trakk fra gardinen sank humøret litt, væ-

ret hadde slått fullstendig om fra de siste 

dagene. Nå var det sterk vind, men hel-

digvis bare lett regnvær. Noen minutter 

senere var det riktig guffent, regnet pis-

ket mot vinduene. Tom hadde allerede 

fått fyr i ovnen og satt over vannkjelen 

da vi kom inn på kjøkkenet. Vi var tom-

me for brød så siste frokost på hytta be-

stod av havregrøt med rosiner og bringe-

bærsyltetøy. Til niste for tilbaketuren til 

Mogen, smurte vi to knekkebrød med 

Baconost og to med Skinkeost som vi la 

sammen til to dobbeltdekkere. I tillegg 

kjøpte vi hver vår Rosinpakke. Etter fro-

kost pakket vi sekkene, vasket rommet 

vårt, tørkerommet og gangen. Det tyske 

ekteparet tok på seg jobben med å vaske 

opp og vaske kjøkkenet. Siden de var de 

siste til å forlate hytta, måtte de låse 

uthuset og hytta. De skulle videre til 

Sandhaug og ville få den sterke nordvest 

vinden rett i mot mesteparten av veien. 

Like før vi skulle forlate hytta sluttet det 

å regne, og dermed steg humøret igjen. 

Vi kunne kle oss ganske lett i dag også, 

nok en dag uten ytterjakkene på. 

Vi gikk fra Lågaros nøyaktig klokka 08:30 

i brukbart vær og med sterk medvind. 

Stien opp fra Lågaros er svært steinete 

og en prøvelse å gå med tunge sekker. Vi 

gikk konsentrert og rolig i bakkene og 

holdt et brukbart tempo i lettere ter-

reng. Vi slo av en prat med en blid tysk 

familie, to voksne og tre barn, som lå i 

telt i nærheten av Storhellertjerna. De 

fortalte at det hadde regnet godt på 

morgenkvisten, men Hilleberg teltet de-

res var tørt og varmt, så de bare koste seg. 

De skulle gå mot Mogen senere på dagen, og 

ta båten på søndag. 

Vi gikk videre og etter en liten stund, kom det 

noen få regndråper. Vi vurderte været og 

syntes det var unødvendig å ta på regntøy. 

Det viste seg å være en riktig vurdering. Vi 

tok en kort drikkepause ved en liten bekk i 

nærheten av Fisketjønna. Stien var overras-

kende kupert, vi husket ikke det i detalj fra 

turen innover. Det begynte å regne litt en 

gang til. Denne gangen så vi flere truende 

skyer, så Jørn Erik ville ta på regntøy. Han 

plundret litt med regnbuksa, så innen han 

hadde fått på seg den var det opphold igjen. 

Da pakket vi regntøyet ned i sekkene igjen og 

gikk videre. Neste pause tok vi i sydenden av 

Gjuvsjåen, ved samme stein som på turen 

innover. Der tok vi vann, knekkebrød og rosi-

ner. Siste etappe til Mogen var den letteste 

delen av turen, stort sett nedoverbakke og fin 

sti. 

Mye av stien består av svaberg med spesielle 

steinlinjer formet av en hard bergart. Disse 

svabergene var fine å gå på nå som de var 

tørre, men enkelte partier kan nok være en 

utfordring i regnvær. Jeg ville ta noen bilder 

av en spesiell canyon, og begynte å se meg 

om etter et passende sted å ta bilder. Før jeg 

fikk sukk for meg lå jeg i lyngen. Jeg tro litt 

feil og falt pent og forsiktig, men den tunge 

sekken presset meg ned. Jeg kjente det litt i 

nakken, men heldigvis gikk det raskt over. Vi 

minner hverandre stadig på at vi ikke skal gå 

og se oss omkring med tung sekk. Hvis vi vil 

se på terrenget, stopp og se. Dette fallet var 

en påminnelse på denne viktige regelen. 

Etter at svabergene var passert, gikk resten 

av turen på fin sti, stort sett omgitt av fjell-

bjørk. Vi var framme på Mogen kl. 12:55. 4 

timer og 25 minutter inkludert 2 pauser lar 

seg høre. Den første vi møtte på Mogen var 

Tom, hyttevakta på Lågaros. Han hadde spist 

lunsj med røyekaker, poteter og kålstuing, og 

var godt fornøyd. Røyekakene kunne riktig-

3 panner matte til for å steike Jørn Eriks største fisk  

Spesielle svaberg mellom Gjuvsjåen og Mogen  
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nok ikke måle seg med ørretfiletene Jørn Erik 

serverte på Lågaros. På Mogen kjøpte vi kaffe 

og kanelbolle. Selv om det var varmt og fint 

utenfor Mogen så satte vi oss inne i peis-

stuen. En god stol inne fristet mer enn en 

trebenk ute. 

Da vi gikk ut på tunet igjen, gjorde visesange-

ren Ragnar Sør Olsen seg klar til å holde en 

liten minikonsert. Han var leid inn av DNT for 

å overraske turfolket. Han ble et behagelig 

bekjentskap, med fin visesang og godt gitar-

spill. Sekkene ble fraktet ned til Fjellvåken II 

av hytteverten på Mogen, så vi kunne nyte 

spaserturen ned til båten. 

Båten gikk helt i rute fra Mogen og vi var klar 

for avreise fra Skinnarbu klokka 17. 

Jørn Erik hadde lovet Tom å få sitte på til 

Rjukan hvis det var plass. Det gikk greit, 

og siden det var flere timer til bussen 

gikk fra Rjukan, så fikk han sitte på inn til 

Sandvika. 

 

Avstander (med tung sekk): 

Tur / retur Mogen:  32 km 

Tur / retur Melrakkoset: 15 km 

Tur / retur Gamle Lågaros: 7 km 

Tur / retur Muran: 26 km 

Tur / retur Gamle Lågaros: 7 km 

Tur / retur Kjevene / Skjerhøl 12 km 

Totalt:  99 km 

Jørn Erik på Mogen  

Ragnar Sør Olsen 

Fjellvåken II, snart klar til avgang fra Mogen  
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En god jul og et godt nyttår 

ønskes våre lesere og annonsører 

I 1952 ble det kjent for sportsfiskere her 

i landet at ABU i Svängsta i Sverige var i 

gang med å produsere en helt ny type 

sluksnelle.  

Åke Murvall ble ansatt som ansvarlig  for 

produksjon og konstruksjon på ABU i 

1949.  ABU’s sjef, Göte Borgström hadde 

innsett at man trengte en ingeniør med 

Åkes kapasitet, så han lykkes i å få Åke 

og hans familie til å flytte til Svängsta. 

Beslutningen viste seg å være like betyd-

ningsfull for ABU som Götes ide om å 

produsere fiskeutstyr. Det var nemlig 

Åke Murvall som med utgangspunkt fra 

Götes basisideer, konstruerte det som 

skulle bli Ambassadeursnellen.  

Produksjonen av de første Record Am-

bassadeur 5000 snellene startet i okto-

ber 1952 og var merket MOD SG. De 

første snellene ble levert til kunder i de-

sember samme år.  Det beste og nye ved 

denne snelletypen var den frikoblede 

spolen med snørefordeler og den fargen 

som Göte Borgström valgte. Ambassad-

euren var verdens første røde snelle. 

Min far, Willy Ask, sto på venteliste hos 

firmaet Axel Helgeland, for å sikre seg en 

slik Ambassadeursnelle til fiskesesongen 

startet i 1953. Det vedlagte bildet viser 

far med nettopp denne snellen på fiske-

tur ved Røysjø våren 1953.  Snellen ble 

brukt flittig til både ferskvanns- og salt-

vannsfiske i de kommende år. Mange 

fangster av torsk og premier fra sjøfiske-

konkurranser på Tjøme er vunnet med 

denne som utstyr. Personlig overtok jeg 

snellen da jeg begynte min tid som kon-

kurransekaster i DS’s kastegruppe i 1967.  

Ambassadeuren presenterer jeg nå fra 

sin «hvile» på hyllen, til omtalen i «Fin 

gammel årgang». 

Fin gammel årgang. 
Tekst og foto: Per Øivind Ask 

I «Napp og Nytt» fra 1953 kunne man 

først lese om av Ambassadeuren. 

«Snellen gir lange og sikre kast uten 

backslag. Den er dessuten bygget i 

seksjoner, er ytterst lett å ta fra hver-

andre, samt elegant innpakket i skinn-

foret lær etui av ny, praktisk konstruk-

sjon. Skrutrekker, en hylse med reser-

vedeler samt plastpatron med Record 

Rullolje medfølger. Spolen rommer 

135 m 0,40mm nylonsene. Pris sek.: 

150,-.» 

Willys første fisketur med ny Ambassad-

eursnelle på Røysjø. 

Samling av gammelt fiskeutstyr er blitt en internasjonal hobby. Sneller fra svenske 

utstyrsleverandører som ABU, Arjon, Radius, Rainbow, Victory, Malte Blom osv. er 

ettertraktet.  

Som kuriositet kan nevnes at prisen for Ambassadeur-modellen med tilbehør som 

beskrevet i denne artikkelen,  gjerne kan ligge på rundt kr. 10.000,-. Et søk på nettsi-

den ebay fikk imidlertid undertegnede til å måpe, da en selger i Malaysia forlangte 

kr. 21.763,- pluss frakt for tilsvarende.  

Kilder: Napp og Nytt 1953, Historien om ABU. 

Record Ambassadeur 5000 MOD SG Utklipp fra «Napp og Nytt» 1953. 
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Tekst: Tor Andreassen 

Foto: Lloyd Nilsen 

 

Stamfiske 2020 
Stamfiske 2020 gikk over 2 helger, og ble 

som alltid gjennomført på best mulig 

måte. 

Det ble en fin dag på stamfiske på lørdag 

17.10 Vi fisket i Vranglebekken og Sand-

ungsbekken, det ble også en tur om bek-

ken som kommer ned i Bordvika. Det var 

bra med fisk på alle bekkene. Truls vartet 

opp med ribbe i det fri, godt smakte det. 

Takk for en fin dag med mye fin fisk. For-

teller Øyvind Bjerknes. 

Avslutning på stamfiske i dag 31.10, med 

stryking av fisk både ved utløpet av 

Vranglebekken og ved strykebua i utlø-

pet av Sandungselva. 

Resultatet ble en snau liter med rogn, 

som også var ønsket av røkter på Dofa- 

anlegget. 

Stamfisken ble overført til Vrangla, Le-

langen og Tretjerna, til sammen 66 stk. 

Det ble en veldig hyggelig tur på skauen, 

forteller Lloyd Nilsen. Deltagere denne 

dagen var  

Øyvind B, Bjørn K, Hans Olav, Truls, Erik 

og Lloyd.  
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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 

Ep: Hans.Petter.Nyhuus@drammen.kommune.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 

 Mobil:  

 E-post:  

 Varamedlem 

Robert Skoczylas Mobil: 413 26 169 

 E-post: rssbygg@gmail.com 

 Styremedlem 

Roy Ingar Hansen Mobil:  986 01 366  

 E-post: royern.hansen@gmail.com

 Styremedlem 

Håvard Paulsen Mobil: 992 78 168 

 E-post: havard.paulsen@kongsberg.com 

 Styremedlem 

Atle Blegeberg Mobil: 991 65 940 

 E-post: ablegeberg@hotmail.com 

 Kasserer 

Eigil Jenssen Mobil: 412 23 946  

 E-post: eigjens@online.no 

 Sekretær   

Jarle Fredagsvik Mobil: 901 60 177 

 E-post: Jarlefredagsvik@yahoo.no 

 Nestleder 

Kristoffer Jakobsen Mobil: 466 10 297  

 E-post: Kristoffer@ignita.net 

  

  

 Leder  

Hans Petter Nyhuus Mobil: 901 51 967   

E-post:   Hans.Petter.Nyhuus@drammen.kommune.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 

 

Styret 

Kontaktpersoner i grupper og komitèer 
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22 medlemmer til stede, 11 på Sølfast og 11 online.  

1. Åpning av årsmøtet: 

Truls Hafslund  

2. Dirigent: 

Hans Petter Nyhuus 

Teknisk ansvarlig: 

Kristoffer Jakobsen  

3. Referent: 

John Tollefsen  

4. To medlemmer til å undertegne protokollen: 

Håvard Paulsen Kristoffer Jakobsen  

5. Tellekorps: 

Håvard Paulsen  

6. Årsberetninger: 

Søltjørnkomiteen: fyldig og god beretning. 

Vrangenhytta: ingen utleie så lenge koronoavirus ikke er under 

kontroll. 

Sportsfisker’n: ingen kommentar. 

Rep.skapet: Ingen kommentarer. 

Casting: applaus til Torgeir for hederstegn.  

Fluegruppa: ingen kommentarer. 

Vannmiljøutvalget: VMU setter DS på kartet.  

Huskomiteen: god innsats.  

Fiskestell: kom gjerne innom Sølfast, spesielt i vinterhalvåret.  

Styret: ingen kommentarer.  

7. Regnskaper og budsjett: 

Revisor var ikke til stede.  

Casting: godkjent.  

VMU: godkjent.  

Havfiske: godkjent.  

Fluegruppa: godkjent.  

Vrangen: godkjent.  

Søltjørn: godkjent.  

Huskomiteen: regnskapet er godkjent av revisor, men en del 

bilag i f.m. kiosksalg mangler. 

Knut Erik Kaalstad har rettet på noe av dette.  

Fiskestell: godkjent. Borgar Pedersen ba om at øremerkede 

midler til restaurering av Dypingbekken settes på egen konto 

og at det kommer fram i regnskapet. Han minnet om at øko-

nomisk støtte fra Glitre skal øremerkes til fiskekultivering i 

Glitres nedslagsfelt. Han ønsket å vite om kassereren vet om 

det må gjøres en anmerkning i regnskapet om de øremerkede 

midlene.  

Sportsfisker’n: godkjent. 

Hovedstyret: Ca. 110.000 kr i underskudd. 

Akkumulert underskudd beløper seg til ca. 400.000 kr i løpet 

de siste 6 åra. 

Driftsmidler i banken: ca. 44.000 kr. 

75% av rentene til husfondet kan overføres til driftskontoen til 

hovedstyret. 

Uskreven regel: grupper som har mer penger enn til daglig 

drift, bør overføre overskuddet til kontoen til DS. 

Det nye styret må undersøke om fondene til DS kan åpnes, 

dvs. Axel Helgelands fond, 

Sportsfiskerns fond, husfondet, laksefondet, og utsmykning-

fondet. Et vedtak om åpning må gjøres på neste årsmøte.  

Budsjettet i Sportsfiskern er utdatert, bl.a. har ikke styret 

mottatt honorar i 2020.  

Alle regnskapene ble godkjent.  

8. Forslag anført i innkallelsen 

Fra Eigil Jensen: oppløsning av rep.skapet. 19 stemte mot og 2 

stemte for.  

Fra Hans Olav Sørumengen: Han liker ikke NJFFs rovdyrpolitikk 

og foreslår at DS melder seg ut av NJFF eller DS godtar at med-

lemmene kun er medlem av DS og ikke NJFF.  

• Lovene til DS godtar ikke det andre alternativet. 

• Styrets innstilling er at DS melder seg ut av NJFF. 

• DS mottar 21.4% av medlemskontingenten, mens NJFF tar 

resten. Dvs. av en medlemskontingent på 830 kr, får NJFF 

ca. 652kr og DS ca. 178 kr. 

• Kommentar fra Rolf: DS kunne ha indeksregulert konting-

enten, men har valgt å la det være fordi mange av medlem-

mene syntes kontingenten var for høy i utgangspunktet. 

• Medlemstallet i DS har sunket i mange år. 

• Formannen i Grenland fiskeforening har holdt et info-møte 

for hovedstyret. 

• Hans Petter Nyhuus og Kristoffer Jakobsen. 

• Borgar Pedersen og Truls Hafslund har laget et notat om 

konsekvenser for DS ved utmelding av NJFF. 

• 28-29 medlemmer i DS har ikke betalt kontingent i 2020 i 

påvente av en avgjørelse i denne saken. 

• Kommentar fra Kåre: Hans Olavs påstand om at han ikke 

liker NJFFs rovdyrpolitikk har ingenting med denne saken å 

gjøre. 

• Kommentar fra Truls: DS forlater ikke NJFF p.g.a. deres 

rovdyrpolitikk. 

• DS skal være en forening for sportsfiskere. 

Protokoll fra Drammens Sportsfiskeres 85. ordinære a rsmøte 

torsdag 17. september 2020  
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• Kommentar fra Odd: Medlemmer av DS kan ikke være med 

på konkurranser arrangert av NJFF. 

• Svar fra Hans Petter: Dette kan ordnes ved å være direkte 

medlem i NJFF og/eller ha et sidemedlemskap i en forening 

som er medlem av NJFF. 

• Kommentar fra Truls: DS kan melde seg inn igjen i NJFF hvis 

ønskelig. 

• Spørsmål fra Kai: vil det bli flere medlemmer i DS med lave-

re kontingent? Får DS tilskudd fra NJFF? Vil noen melde seg 

ut av DS hvis DS melder seg ut av NJFF? Har styret en frem-

driftsplan ved utmelding fra NJFF? 

• Det nåværende styret, som ble oppløst på årsmøtet, har 

ingen fremdriftsplan. Dette overlates til det nye styret. 

• Kommentar fra Kristoffer: Fluegruppa verver nye medlem-

mer v.h.a. kurs. Mange, spesielt folk under 30 år, synes det 

er for dyrt. Styret i Fluegruppa mener at det vil bli lettere å 

verve medlemmer hvis DS melder seg ut av NJFF. 

• NJFF utfører lobbyvirksomhet overfor staten m.t.p. lakseel-

ver, fiskeoppdrett, m.m. 

• Kommentar fra Rolf: NJFF har mange kurs for jegere, men 

svært få for fiskere. 

• Spørsmål fra Per Øyvind: hvordan skal DS driftes uten 

NJFF? 

• Svar fra Kristoffer: Fluegruppa har et kombinert regnskap 

og medlemsregister fra Styreweb. 

• Programmet , koster 5000 kr/år for 500 medlemmer. 

• Sportsfiskern bruker medlemsregisteret til NJFF, men kan 

bruke Styreweb. 

• Kommentar fra Kristoffer: Styreweb er lett å bruke og er 

sikkert. 

• Kommentar for Kåre: DS må redusere kontingenten og det 

vil ta lang tid å øke medlemstallet. 

• Spørsmål fra Per Øyvind: Har DS søkt om midler fra NJFF? 

• Svar fra Eigil: DS søkte om støtte etter Engersand, men fikk 

beskjed om at det må søkes om støtte på forhånd. 

• Kommentar fra Per Øyvind: NJFF er 150 år i 2021, og de vil 

avholde mange arrangementer i 2021. 

• Kommentar fra Borgar: NJFF sørger for skytebaner og jakt-

kort, men gjør lite for fiskere. 

• Forslag fra Per Øyvind: utsette avstemningen inntil 1 må-

ned for at alle medlemmene skal kunne stemme for eller 

mot utmelding av NJFF, dvs. et ekstraordinært årsmøte. 

• Kommentar fra Kristoffer: Medlemmene er informert via 

Sportsfiskern, websiden og facebook. Saken er blitt grundig 

behandlet på årsmøtet. 

• Kommentar fra Hans Petter: Denne saken ble presentert på 

medlemsmøtet som ble arrangert on-line den 8. septem-

ber. 

• Kommentar fra Per Øyvind: utmeldingen krever 2/3 flertall. 

 

Resultat av avstemning: 7 vil utsette avstemningen og utmel-

dingen av NJFF. 14 vil stemme nå.  

• Avstemning om utmelding av NJFF: Ja: 18, nei: 4 

• DS melder seg ut av NJFF i 2021.  

9. Valg ifølge lovene, samt valg av komitemedlemmer, ut-

valgsmedlemmer, m.fl.  

Styret har foreslått at styret i Fluegruppa kan være interimsty-

re inntil neste årsmøte. 

De har godtatt dette under forutsetning av at Eigil Jensen fort-

setter som hovedkasserer, og at årsmøtet velger en ny kurs for 

Drammenssportsfiskere med utmelding av Njff.  

Det nye styret vil bestå av: 

Hans Petter Nyhuus, leder 

Kristoffer Jakobsen, nestleder 

Eigil Jensen 

Jarle Fredagsvik 

Håvard Paulsen 

Atle Blegeberg 

Roy Ingar Hansen 

Robert Skoczylas (vara) 

Styret konstituerer seg selv.  

Kåre Nordgård trekker seg fra rep.skapet.  

Sportsfiskern: 

Knut Kaalstad: 2020 - 2021  

Huskomiteen: 

Truls Hafslund: 2020-2021 

Tore Kristiansen: 2020 – 2021 

Kåre Nordgård stiller som reserve  

10. Valg av revisor 

For DS og Vrangenhytta: 

Morten Berger 2020-2021  

For gruppene: 

Eigil Jensen 2020-2021  

11. Valgkomiteen: 

Interimstyret bemanner komiteen.  

12. Utdeling av hedersbevisninger  

Rolf Nyborg presenterte hvem som skulle få hedersbevisninge-

ne.  

Innsatspremie: Øyvind Juul Nilsen Kristoffer Jakobsen og John 

Tollefsen  

Hederstegn: Truls Hafslund  

Æresmedlem: Per Øyvind Ask  

Gavekort á 500 kr.: 

Hans Petter Nyhuus, Kristoffer Jakobsen og John Tolefsen  

Sjøfiskepokal: Kai Tore Fjerdingby 

Pokal for størst fisk: Kai Tore Fjerdingby 

Roll Hansen cup: Odd Ringstad hadde fått 3 napp og fikk pre-

mien til odel og eie.  
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Hovedstyret: 

 Hans Petter Nyhuus, leder  2020 

 Kristoffer Jakobsen, nestleder  2020 

 Jarle Fredagsvik, sekretær  2020 

 Eigil Jensen, kasserer 2020 

 Atle Blegeberg, styremedlem 2020 

 Håvard Paulsen, styremedlem 2020 

 Roy Ingar Hansen, styremedlem 2020 

 Robert Skoczylas, varamedlem 2020 

   

  

Representantskapet: 

 Knut E. Kaalstad, æresmedlem 

 Sverre Langeng, æresmedlem 

 Roar Tollefsen, æresmedlem 

 Rolf Nyborg, æresmedlem 

 Roar Hansen, æresmedlem 

 Paul Johansen, æresmedlem 

 Bjørn Håvelsen, æresmedlem 

 Berit Langeng, æresmedlem 

 Per Øivind Ask, æresmedlem 

 Jan Ivar Larsen 2020-2024 

 Truls Hafslund 2020-2024 

 Øivind Juul Nilsen 2019-2023 

 Gunnar Olsen Skar 2019-2023 

 Ikke valgt 2020-2022 

 Ikke valgt 2020-2022 

 Helge Otto Johansen  2017-2021 

 Thorgeir Gustavsen  2017-2021 

 Jostein Toresen 2016-2020 

 Tor Andreassen 2016-2020 

  

Sportsfisker’n: 

 Tor Andreassen, redaktør 2019-2020 

 Ikke valgt, sekretær 2019-2020 

 Knut E. Kaalstad, kasserer 2020-2021 

 Ikke valgt, annonser 2019-2020 

 Knut E. Kaalstad, layout 2019-2020 

 Knut E. Kaalstad, trykker 2020-2021 

  

Isfiskegruppa: 

 Ikke valgt -2019 

 Ikke valgt -2019 

 Ikke valgt -2019 

 

Søltjørnkomitèen: 

 Hans Petter Nyhus 2019-2020 

 Sten Skare 2020-2021 

 Lloyd Arne Nilsen 2019-2020 

 Hans Olav Sørumengen 2019-2020 

 

 

 

Vrangenkomitèen: 

 Paul Robert Sørli  2020-2021 

 Unni Veiby  2020-2021 

 Roger Aune  2020-2021 

  

Huskomitèen: 

 Berit Langeng, leder 2019-2020 

 Knut Kaalstad, kasserer 2020 

 Ikke valgt 2020-2021 

 Øivind Juul Nilsen 2020-2021 

 Rolf Nyborg 2020-2021 

 Truls Hafslund 2020 

 Tore Kristiansen 2020-2021 

 Kåre Nordgård (reserve) 2020 

 Ikke valgt, vedlikehold 2019-2020 

 Ikke valgt, vedlikehold 2020-2021 

  

Vannmiljøutvalget:  

 Petter Øijord 2020-2021 

 Borgar Pedersen 2020-2021 

 Hans Støvern 2019-2020 

 Øivind Juul Nilsen 2020-2021 

 John Tollefsen 2019-2020 

  

Repr. til DOFA's årsmøte: 

 

Repr. til NJFF- Buskerud's årsmøte: 

  

Revisorer: 

 Morten Berger (For DS og Vrangenhytta) 2020-2021 

 Eigil Jensen (For gruppene) 2020 

 Kristoffer Jakobsen, vararepr. 2019-2020 

  

Valgkomitè: 

Interimstyret bemanner komiteen 2020 

 

Diverse utvalg oppnevnt av styret. 

Lovutvalg: 

 Per Øivind Ask fra   2005 

 Frank Pedersen fra   2017 

 Morten Berger fra   2017 

  

Informasjonsansvarlig: 

 Kristoffer Jakobsen fra   2020  

Tillitsvalgte i Drammens Sportsfiskere 
etter ordinært årsmøtet 17. september 2020 
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Gruppestyrer med egne valg 
 

Castinggruppa: 
 Jan Ivar Larsen, leder 2020 
 Tor Andreassen, nestleder 2020 
 Per Øivind Ask, sekretær 2020 
 Ellen Lyngaas Ask, kasserer 2020 
 Thorgeir Gustavsen, styremedlem 2020 
 Ann Julia Udengaard, styremedlem 2020 
 Knut Kaalstad, styremedlem 2020 
 Espen Mykløen, varamedlem 2020 
 

Fluegruppa: 
 Kristoffer Jakobsen, leder 2020-2021 
 Hans Petter Nyhuus, nestleder 2020-2021 
 Jarle Fredagsvik, sekretær 2020-2021 
 Håvard Paulsen, kasserer 2019-2020 
 Atle Blegeberg, styremedlem 2020-2021 
 Roy Ingar Hansen, styremedlem 2019-2020 
 Robert Skoczylas, varamedlem 2019-2020 
 

Havfiskegruppa: 
 Jostein Stø, leder 2020-2021 
 Tor Andreassen, sekretær/kasserer 2020-2021 
 

Fiskestell: 
 Truls Hafslund, leder 2019-2020 
 John Tollefsen, sekretær 2019-2020 
 Tor Andreassen, kasserer 2020-2021 
 Ole Ellevåg, styremedlem 2020-2021 
 Lloyd Arne Nilsen, styremedlem 2020-2021 
 Hans Olav Sørumengen, styremedlem 2019-2020 
 Erik Jonassen, styremedlem 2020-2021 
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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 


