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Da er fiskesesongen over og mange ser nok allerede 
frem mot ny vår og neste sesong. Isen har lagt seg og nå 
er det bare å vente. Se over fiskesaker tilfelle en trenger 
noe nytt. De fleste trenger nok ikke det, men vi kjøper 
litt på salg uansett. Kaste gammelt gjør vi aldri selv om 
det nok trengs.

Sesongen i år har vel vært på det jevne hva aktivitet 
gjelder i marka. På Dammane har det vært mye jobb med 
nybygg som nå virkelig begynner å se fint ut. Dette er bra 
for Telemark Settefisk og arbeidsplassen til Tor.

Vi har reforhandlet nye kontrakter i Sondalsmarka og 
Hardangervidda. Dette er flotte områder som veldig mange 
av våre medlemmer bruker.

Medlemsmassen vår er gledelig stabil. Hyttene blir leid ut 
like mye som før og fisken er i snitt større i de fleste vann 
enn noen gang.

Likevel er det veldig sjeldent man treffer noen på fisketur.
Det synes jeg og mange andre er veldig trist. Dette er 
kanskje vår største utfordring i tiden som kommer. Hva skal 
vi gjøre for å få flere ut med fiskestang!

Svaret er nok sammensatt, men at reklame med filmsnutter 
og fine fiskebilder på våre sosiale medier vil hjelpe er jeg 
sikker på. Ser bare hva levende laksebilder på Facebook 
gjør med treff på siden. Vårt fantastiske medlemsblad 
Fiskesport er bedre enn noen gang. Litt synd at dette ikke 
går til alle i Sør-Norge :-)

Damene i redaksjonen er virkelig med på å farge bladet.
Vi kan være stolt av hva de får til, og med dette på 
hjemme siden etter hvert, blir det fin reklame for GS 
Valgkomiteen er aktive i disse dager. For mange er dette 
skummelt, men jeg vil oppfordre alle som er interessert i 
GS om å tenke seg om hvis telefon kommer.  

Jeg vil takke alle for innsatsen de legger ned for GS. 
Frivillig arbeid er ingen selvfølge. Dette har vært vår 
livsnerve i alle år og som sammen med vår formålsparagraf 
definerer det vi står for. 

Tusen takk alle sammen!

Julen er en tid for hygge  
med familie og venner. 

Ønsker alle en fin juletid  
og et GODT NYTT ÅR!

Sesong
slutt!
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Julehilsen fra 
oss i Fiskesport

av Kjell. E. Høiby 
Redaktør, Fiskesport

Så er vi der igjen da – ved den kalde og mørke årstiden. De fleste har nok lagt 
bort fiskeutstyret for i år selv om noen entusiaster sikkert plukker fram pilkestikker 
og den slags. Og all ære til dem for nettopp det. Det er absolutt ønskelig å høre 
fra dere som vandrer rundt på «islokket» for å bore etter gode fiskeplasser. Bilder 
og illustrasjoner, fortellinger og fiskeskrøner fra isfolk mottas med takk.

Som redaktør tenker jeg 
at dette også er tiden da 
man oppsummerer litt. 
Vi har jobbet mye i år – 
veldig mye. Flere av oss 
hanker inn dugnadskort 
nettopp fordi man har 
valgt å bruke mye tid på 
GS og foreningsarbeid 
fremfor andre sysler og 
gjøremål. Vi har blitt en 
fin gjeng i «Fiskesport-
utvalget». Denne 
redaksjonen har også, 
for de som ennå ikke vet 
det, en jevn kjønnsmessig 
fordeling. 

Tre tøffe damer gjør sitt 
til at vi er i god likevekt 
på den måten, og det 
er vi svært fornøyde 

med. Som avtalt har vi 
også i år produsert fire 
flotte nummer av bladet 
vårt. Oftest ligger vi på 
40 sider, noe som både 
gjenspeiler dugnadsånd 
og vilje. Det forteller også 
noe om medlemmene 
våre, som har blitt flinkere 
til å levere inn stoff. Med 
andre ord: Det skjer ting 
i GS.

Jeg vil rette en stor takk 
til Styret og særlig til 
Bjørn Erik, vår eminente 
formann. Uten godvilje og 
solide rammebetingelser 
rent økonomisk, så ville 
vi aldri vært der vi er i 
dag. Jeg vil også få takke 
Dag Natedal som gjør en 

fantastisk jobb parallelt 
med tanke på at han 
er web-ansvarlig. Han 
legger ned svært mange 
arbeidstimer alene foran 
pc`n, noe undertegnede 
vet en god del om.

Sist, men absolutt ikke 
minst, vil jeg takke alle 
dere som sender inn stoff 
til oss i redaksjonen. Alle 
dere som tar bilder og 
skriver om turene i våre 
områder. Dere er med på 
å nyansere bladet.

Så ønsker jeg dere alle en 
riktig god julehøytid og et 
godt nytt år.

Skitt fiske!
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Alle stedene man har vært, alle stiene 
man har gått. Det er utallige netter i 
telt, på hytter og under åpen himmel. 
Av og til dukker det opp folk som vil ha 
tips om fiskeplasser, vann, elver og tjern 
hvor de kan få en god opplevelse. Jeg er 
vanligvis ikke sein om å dele med meg, 
det skulle bare mangle. Av og til følger 
det med en fiskehistorie også, og en av 
disse vil jeg nå dele.

Vi skal tilbake til syttitallet, da fiskeiveren 
virkelig tok tak i en liten guttepjokk. 
Jeg var stadig på tur med bestefar, 
vestlendingen med det furete, værbitte 
ansiktet. Mannen med den strengeste 
disiplin, men samtidig også en utrolig 
tålmodighet. Han hadde vært guttunge 
sjøl, pleide han å si.

Jeg var heldig på den måten, for bestefar 
kunne det meste. Og som vestlending 
kastet han heller ikke rundt seg med 
penger, så skulle du få noe av han så 
måtte du sannelig ha fortjent det. Men 
han lærte meg virkelig mye og ga meg 
en solid plattform å stå på hva fiske og 
friluftsliv angikk. Jeg ble tidlig utstyrt med 
kniv, fiskestang, hov og slukskrin. Jeg 
husker godt at jeg var den eneste jeg 
visste om som hadde krok-fil i fiskeveska. 

For her ble ingen ting kastet. Sløve kroker 
ble filt skarpe igjen under nøye tilsyn av 
gamlingen. «Skal du få fisk eller skal du 
ha utstyr?» pleide han å spørre. Det var 
den samme gamle leksa om og om igjen. 
Men så lærte jeg jo en masse da.

Turene gikk ofte til Luksefjell, og særlig 
til Håkastul-området. Vi begynte oftest å 
fiske rett nedenfor Ørjebu mens vi sakte 
beveget oss nedover elva. Til slutt endte 
turen nede ved Håkastuldammen, og 
da hadde vi gjerne nok fisk til både oss 
og de hjemme. Vi traff stadig på Einar 
Doksrød og hans venner i området. 
Kanskje er det bare meg, men det virket 
som om folk oftere var på tur da. I dag 
møter man langt sjeldnere på folk.

Da jeg fylte 14 år klarte jeg å overtale de 
hjemme til å reise opp til denne plassen 
med et par kompiser.

Bestefar utstyrte meg med en sjekkliste 
som var en marinejeger verdig. Han 
kjørte oss til og med opp til Dali gård. 
Derfra måtte vi gå, noe tre eventyrlystne 
guttunger mer enn gjerne gjorde. 40 
minutter senere stod vi der ved utløpet 
av elva, ved nord-enden av dammen. 
Jeg husker at vi fisket, jugde og at Even 

hadde tatt med sin beste kompis. Han 
hadde med en boks General Snus som 
den kvelden bidro til både hjerteklapp og 
svettetokter. Men, det var tøft og da måtte 
jeg selvsagt forsøke jeg også. Jeg var jo 
liksom kongen av dette vassdraget. Det 
ble mange fine ørreter på den turen og 
hjertet hadde helt normal rytme igjen da 
vi dro.

Så gikk dagene og jeg ville opp igjen. 
Opp til verdens flotteste fiskeplass – til 
mitt paradis på jord. Det var vanskelig 
å juge på seg selskap når ingen kunne 
være med, så jeg mannet meg opp og 
spurte pent om jeg fikk lov til å reise 
alene. Mamma svarte kontant nei! Reke 
rundt der oppe, alene i mørket, det kunne 
jeg bare glemme. Hun dro frem noen 
forferdelige skremselshistorier om alt 
fra drukningsulykker til folk som hadde 
gått seg bort i fjellet. Men det tyngste 
argumentet var at jeg «bare» var 14 år. 
Det var ikke annet å gjøre enn å gå til 
den i familien med høyest røst og størst 
innflytelse på moder`n. Men bestefar 
var ikke helt uten videre med på at jeg 
skulle dra alene. Jeg skjønte raskt at nå 
måtte jeg finne frem et knakende godt 
poeng her, ellers var denne turen over 
før den hadde begynt. «Skal du ikke se 

HÅKASTULDAMMEN 
– DER ALT BEGYNTE.

Det er rart å tenke på alle 
minnene man samler i løpet av 
et langt liv som sportsfisker…
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om jeg virkelig har lært noe da?», datt 
det ut av meg. «Det er jo liten vits i alle 
disse formaningene hvis jeg ikke skal 
kunne bruke dem til noe», sa jeg snurt. 
Det måtte ha rørt ved noe i gamlingen, for 
han begynte relativt raskt med en masse 
kontrollspørsmål. Og jeg hadde svaret 
på det meste. Hva gjør du hvis ditt og 
datt skjer? Hvilken sovepose skulle jeg 
bruke? Var jeg klar over hvor tung sekken 
ville bli med et telt på toppen av alt? Hva 
skulle jeg spise? Joda, jeg snakket som 
en foss og svarte etter beste evne. Snart 
var bestefar fornøyd og jeg fikk beskjed 
om å pakke. «Hva med mamma da?» 
spurte jeg. Men det trengte jeg ikke å 
tenke på. Ikke nå lenger, for høvdingen 
sjøl var i ferd med å kvittere ut billetten til 
Håkastuldammen 1979. Avreise snarest.

Han putret oppover til Øvre Dali gård 
med den gamle, hvite stasjonsvognen og 
satte meg av. Bagasjen var sjekket mer 
enn en gang, og nå lå verden for mine 
føtter. I alle fall lå dammen unektelig 
i enden av elva der jeg hadde gått så 
mange ganger før. Jeg måtte bare flytte 
beina mange nok ganger for å komme 
dit. Det smalt på et par små ørreter i den 
store hølen nede ved sletta, der terrenget 
flater ut. Fornøyd trasket jeg ned mot 
utløpet, der jeg tidligere hadde ligget i 
telt. Det var vidunderlig varmt og vakkert 
i ettermiddagssolen. Fisken vaket villig i 
dammen og jeg husker at jeg ble sittende 
en stund og se på dette skuespillet før 
jeg kom i gang med teltet. Og det teltet 
var en historie for seg selv. Det sto ikke 
«Helsport» eller «Norrøna» på noe av 
det vi hadde. Dette var en levning fra 
krigens dager, et hvitt pyramidetelt som 
veide minst 10 kilo. Det rommet sikkert 
fire mann med full oppakning og det 
var et lite helvete å sette opp alene. 
Selv etter en instruks fra gamlingen, 
som selv den største idiot måtte ha 
forstått. Jeg kjempet og slet med tunge 
stålstenger, tykke barduner og en mildt 
sagt lite flatterende bomullsduk som 
sang på siste verset. Men jeg var her. 
Midt i himmelriket på jord. Akkompagnert 
av elvebruset dunket jeg ned de siste 
pluggene og så meg fornøyd med 
dagens innsats. Augustsola var på veg 
ned og jeg monterte markstanga for å 
sette den ut i kanten av elveoset. Så gikk 
jeg selvsikkert en runde med spinner og 
sluk. Jeg landet et par helt greie små-
ørreter før jeg bestemte meg for å fyre et 
lite bål nede ved vannkanten. Jeg fant ei 
tyrirot som ingen hadde tatt før meg og 
laget et fint bål. Jeg gjorde opp fisken, 
fant frem salt og smør før jeg satte panna 
over bålet. For en vidunderlig kveld. 
Her var jeg mutters alene langt inne i 
villmarken og følte meg helt konge. Der 
og da var smak og duft av egen fangst 
nok til å glemme tanken på at jeg faktisk 
var helt alene og at det snart ble mørkt. 

Jeg skulle nå spille ut selve trumf-esset i 
min iver etter å være voksen og moden. 
Jeg hadde nemlig tatt med kaffe og en 
gammel svartkjele. Dette til tross for at 
jeg aldri hadde klart mer enn en «dupp» 
med sukkerbiten i bestefars kopp der 
hjemme. Var det stas for han, så skulle 
det jaggu være stas for meg også. Jeg 
kokte opp en kjele med vann, men da 
jeg skulle dosere denne mørke drikken 
skjønte jeg fort at det manglet noe på 
sjekk-lista. Jeg antok at det var en pose 
til en kjele. Det var i alle fall omtrent 
slik med potetstappe, så dette var 
garantert veldig enkelt. Jeg peiset oppi 
hele posen og ga kjelen et nytt oppkok 
for sikkerhets skyld. Så var det bare å 
vente. Klokka gikk og sola forsvant. Jeg 
ble oppmerksom på at lyset var borte 
og at kongen av Håkastul nå var i ferd 
med å bli en del av mørket. For det var jo 
uvanlig mørkt nå, var det ikke? 

Jeg prøvde å fortrenge disse tankene 
og fylte opp koppen med noe som så ut 
som flytende bek. Den smaken glemmer 
jeg aldri. Jeg kan i sannhet fortelle alle 
som lurer: Ali kaffe kurerer absolutt ikke 
gruff! I alle fall ikke for en 14 år gammel 
guttunge utenfor et hvitt militærtelt langt 
inne i Luksefjell. Humøret sank mange 
hakk. Så noen hakk til. I redsel for at 
kongen nå var i ferd med å abdisere 
søkte jeg inn i teltet. Jeg slukket ikke 
engang bålet.

Der tente jeg lommelykten og gikk til 
plan B. Jeg dro frem en stor melke-
sjokolade og ei bok av Leif Hamre. 
«Nødrop fra Ishavet». Akkurat som om jeg 
trengte mer spenning nå – men det var 
det jeg hadde. Ei bok, en lommelykt og 
sjokoladen. Så lå jeg der da – i det gamle 
teltet. Ute hørte jeg lyder. Mange lyder. 
Og i bakgrunnen elva som vugget meg 
inn i etterlengtet søvn.

Jeg våknet neste morgen med boka 
på brystet, sjokolade i håret og en 
lommelykt med utbrente batterier. Ute 
var det vidunderlig lyst og på vannspeilet 
så jeg ringer etter ørretvak. Jeg snublet 
ut av teltet og tok spinnerstanga. Et par 
kast senere satt det en ørret på kroken, 

og som all erfaring tilsier: Det er ofte 
best å fiske tidlig på morgenen. Jeg 
lempet i land den ene etter den andre. 
Selvtilliten steg i takt med antall fisk. 
Paradiset hadde våknet til liv igjen. Hele 
den formiddagen beit det godt. Jeg 
gjorde opp all fisken jeg hadde fått og 
pakket den omhyggelig ned i sekken. 
Så var det dette forbannede teltet da. 
Det var en prøvelse å demontere denne 
fortidslevningen, men det var bare å få 
det gjort, for jeg visste godt hvem som 
kom til å sjekke at alt var forskriftsmessig 
utført etter turen. Et par timer senere stod 
jeg på samme sted som jeg dagen før 
ble sluppet av. Bestefar kom selvfølgelig 
presis – han var alltid presis. «Nå, har 
du kost deg? Du skulle jo absolutt dette 
her, så nå er jeg spent», sa han i en noe 
sarkastisk tone. «Ærru gær`n», svarte jeg. 
«Det gikk som smurt dette. 

Grei natt i teltet og mye fisk», svarte jeg 
og smurte tykt på. For det kan du nemlig 
når du er helt konge.

Håkastul er for meg stedet der alt 
begynte. Mine første turer alene og 
senere med både hankjønn og hunkjønn. 
Stedet var, før hogsten for noen år 
siden, en perle av de sjeldne. Variabel 
vannføring i elva har dessverre ødelagt 
mye av inntrykket. Likevel er det verdt å 
ture litt rundt her, for et trent øye vil finne 
både fiske- og bærmuligheter. Du vil også 
finne mange spor etter tømmerfløting 
langs elva.

Jeg har sikkert fått mer enn tusen ørreter 
her gjennom mange år, men ingen riktig 
store. Det er nok som Alf Jensen ofte sier: 
«Det du får på kroken som barn, vil virke 
som mye større enn det faktsk var. Men, 
du skal ta med deg de minnene, for de er 
så utrolig verdifulle».

Tekst: Kjell E. Høiby 
Foto: Bjørg Aas
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GS-hytter jeg har besøkt.

Grenland Sportsfiskere har 16 hytter å 
velge i. Siden jeg vel er mer hyttoman 
enn storfisker, har det blitt en slags 
samlegreie. Hvorfor ikke besøke alle 
hyttene i tur og orden? Jeg er glad i å 
vandre i de dype skoger, og ikke alltid 
kan det forenes med hyttebesøk. Her 
kan jeg nok bli bedre. Det er allikevel 
slik at etter en tur på vannet (eller ikke), 
så er det fantastisk deilig å bare sitte på 
verandaen og nyte stillhet og fred. La 
roen smyge seg inn i sjel og sinn. Har jeg 
i tillegg en bok, et Fiskesport og en liten 
akevitt, er det himmelsk. Ei skriveblokk 
der tanker «detter ned» på papiret, gir 
også rom for undring og refleksjoner. 

Grantjern var den første hytta jeg besøkte. Den er også 
den eneste jeg har besøkt to ganger. Må vel innrømme at 
det er den jeg liker best, til nå. Lett tilgjengelig ved bilveien 
til Eiangen. Idyllisk kloss ved Grantjern. Den har sjel, liten 
og koselig. Vet ikke om det er fordi det var den første, 
men den har fått en ekstra plass i hjertet. Skårrafjell og 
Steinbruvann ble besøkt mens jeg var der. 

Ørjebu. Spent på denne, siden hytteansvarlig mente det 
absolutt var et «must» å ta en tur hit. Stor hytte med mange 
sengeplasser. Siden den ligger nedenfor Bustuldammen, 
var det ikke utsikt til annet enn skog. Elva var brukbar til 
friskt morgenbad. Fisken beit i Ørjevann, og det ble deilig 
fiskemiddag. 

Stulsbu. Det var ikke langt å kjøre. Valebøveien, og 
bomvei inn herfra. Vi fant en balje av en båt som jeg ikke 
torde ut i. Jeg satte meg på verandaen, mens fiskeren var 
på vannet noen runder, uten det store resultatet. Hytta lå 
flott til med utsikt over Stulstjern. Lett adkomst fra vei. Den 
virket veldig nyopppusset. Det ble lovet en bedre båt, og 
siden det er andre fiskevann i nærheten, må denne hytta 
prøves senere. 

Tekst og foto: Bjørg Aas
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Det kan bli spennende å besøke resten av hyttene. Sola snur snart, og det går mot en ny vår og sommer.  

Kanskje fiskeferdighetene blir bedre etter hvert. Intet smaker bedre enn sprøstekt ørret eller tryte. Jeg gleder meg.

Kristiansbu. Den skulle være den fineste av hyttene, ble 
jeg fortalt. Ja, den var stor og flott. God plass til flere. 
Hadde en dag med plaskregn, og en halv dag med sol. 
Båten ble ikke prøvd. Hit må jeg nok en gang siden, for å 
utforske vannet. 

Stengestad. Et av de vakreste steder man kan reise til i 
Grenland. Her kunne jeg velge hovedhytta eller stallen. 
Jeg valgte den store, med god plass og utsikt over vakre 
Stengestadvann. Her er det lett å ta morgenbadet, men ble 
nesten oppspist av knott. Det ble jeg varm av!. Jeg påsto at 
vannet var så varmt at det måtte «blåses på». Min turvenn 
var ikke enig . Vi øste alle tre båtene, og hadde noen fine 
turer på vannet. Fisk fikk vi også. Har du ikke vært her før, 
så bare MÅ du. Det er også tilrettelagt rullestol. Husker 
fra min barndom at min far og jeg lå på toppen av Skipet, i 
bare soveposer. Nå lurer jeg på hvordan i all verden vi kom 
opp dit?

Horta. En hytte jeg hadde sett mange ganger fra 
Svanstulsida av vannet. Nå skulle jeg endelig overnatte 
her. Liten, men god nok plass. Stor og deilig veranda, 
selv om utsikten da jeg var der, ble ødelagt av disse 
andefuglene som svømte rastløst rundt i påvente av å bli 
slaktet. Må nok dra hit en annen gang, siden jeg da vil ha 
bedre utsikt og mer ro. I tillegg kanskje utforske stier ut fra 
hytta. 

Gunnhildsbu. Den eneste hytta med dusj og toalett. Det er 
et stykke vei til Åmotsdal, men du verden for en flott hytte. 
Romslig, med peis som varmet. Homvatn var stort, men 
lite fisk å få. Det er derimot fint å ta kjøreturer på veier i 
nærområdet. Jeg ble bedre kjent i Åmotsdal, som for meg 
var ganske ukjent område. Denne hytta drar jeg nok gjerne 
tilbake til. 
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Aktivitetskvelder!
Grenland Sportsfiskere inviter barn og unge fra 10 år og 
oppover til aktivitetskvelder i vinter.

Møt opp i Skienshallen (den 
store hallen i Skien Fritidspark) 
10. januar, 14. februar og 21. mars 
kl. 19:30 til 21:00 alle dager. 
Husk å ha rene sko inne i hallen!

Vi gir introduksjon / læring i 
bruk av flue- og haspelutstyr. 
Du bør ikke kunne kaste med 
fiskeutstyr for å delta! 

Vi har både stenger, sneller og 
snører til utlån.

Håper at vi kan inspirere deg til 
å få lyst til å fiske, og å dra på 
tur i noen av våre vann sammen 
med oss til våren.

Ingen påmelding – bare møt 
opp! 

Lurer du på noe, kontakt Magne Myrvang på tlf. 907 84 708  
Mer info på www.grenland-sportsfiskere.no

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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Bestefar, Gari, instruerer Karoline i fluekasting  
– så, nå blir det «farlig» å være ørret fremover…  
Foto: Terje Christiansen
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HVA SKJER?

7. januar kl 19:00 (mandag) 
Medlemsmøte – hovedforeningen. 
Ruben Pettersen, konsekvenser av reduserte 
kalkmengder. Gjerpen Menighetshus

19. februar kl 19:00 
Årsmøte Hoved foreningen, kun for medlemmer. 
Gjerpen Menighetshus. Innkomne forslag  
innen 5. februar!

5. mars kl 19:00 
Medlemsmøte – hovedforeningen, Gjerpen 
Menighetshus. Trond Kjærstad, «laksefiske på 
kryss og tvers»

2. april kl 19:00 
Medlemsmøte – hovedforeningen,  
Gjerpen Menighetshus

7. mai kl 19:00 
Medlemsmøte – hovedforeningen,  
Gjerpen Menighetshus. Jakt og Fjellsport 
presenterer nyheter på fiske- og villmarksutstyr.

4. juni kl 19:00 
Medlemsmøte – hovedforeningen,  
Gjerpen Menighetshus

Medlemsmøtene holdes i Gjerpen Menighetshus, Håvundveien 11, 3719 Skien (ved Gjerpen Sykehjem).

FLUEGRUPPA TERMINLISTE VINTER 2019
03. januar Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

07. januar
Medlemsmøte – hovedforeningen kl. 19:00 (mandag)  
Ruben Pettersen, konsekvenser av reduserte kalkmengder. 

Gjerpen Menighetshus

12. januar
Årsmøte Fluegruppa kl.19:00 (lørdag)  
Kun for medlemmer

GS-Huset

17. januar Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

24. januar
Foredrag. Morten Harangen tar oss med til «lillebrødrene» til 
kjente ørret- og lakseelver i Norge, England og Skottland   

GS-Huset

25. januar Kastetrening kl. 19:00–21:00 (fredag) Skien Fritidspark

31. januar Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

06. februar Kastetrening kl. 21:00–22:30 (onsdag) Skien Fritidspark

07. februar Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

16. februar
5-er Cup, lengde og presisjon 09:00–15:00 (lørdag) 
Nasjonalt stevne. (Mer info kommer).

Skien Fritidspark

19. februar Årsmøte Hovedforeningen kl. 19:00 Gjerpen Menighetshus

28. februar Filmkveld / Pizza kl. 19:00–22:00 GS-Huset

05. mars
Medlemsmøte – hovedforeningen kl. 19:00  
Trond Kjærstad, «laksefiske på kryss og tvers»

Gjerpen Menighetshus

07. mars Foredrag kl. 19:00 «Fluefiske i Hedemark» Tore Litlere Rydgren GS-Huset

14. mars Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

16. mars Kastetrening kl. 09:00–12:00 (lørdag) Skien Fritidspark

Skien Fritidspark har sagt «med 
forbehold» om kampendringer når vi har 
kastetreninger.

I forkant av aktivitets kveldene vil dere 
motta, pr. epost, mer detaljer om hva 
som skal skje der det er nødvendig.

GS-huset har adresse ved 
Luksefjellveien 839b, 3721 Skien.

Gjerpen Menighetshus har adresse 
Håvundveien 11, 3719 Skien.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme,  
så følg med på epost eller  
www.grenland-sportsfiskere.no

Terje Christiansen, tlf 977 61 797 eller 
fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

http://www.grenland-sportsfiskere.no/
mailto:fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no
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Torodd Moen

Hvor lenge har du vært medlem i GS?

- Ifra 1956.

Foretrekker du ferskvann eller sjøen når 
du skal fiske?

- Ferskvann!

Hvilken hytte besøker du oftest?

- Stengestad

Har du noe favorittvann?

- Sondalen! Ja, hele området. Det er et 
veldig flott område, med flere vann.

Hva slags fiskeutstyr foretrekker du?

- Sluk og spinner. Jeg har ikke armer til 
fluefiske, men ser at det kunne vært en 
fordel enkelte ganger

Hva har du alltid med på tur?

- Fiskeutstyr og kaffekjele.

Hvor stor er rekordfisken din?

- Jeg skal ikke ljuge i det hele tatt!!! Ikke 
fått noen store, over kiloen.

Benytter du deg av våre området til 
annet enn fisketurer?

- Skiturer på vinteren og bærturer på 
sommeren.

Hva er ditt beste fiskeminne?

- Den gangen vi kom opp på fjellet og så 
de første vaka etter kalking og utsetting.

Hvis du kunne, hva ville du forandre i GS?

- Jeg synes det går bra som det gjør. Var 
det noe jeg ville endre, burde jeg vel ha 
fått til det nå?! Synes Fiskesport er blitt bra!

10
KJAPPE Denne gangen er turen kommet 

til Torodd Moen. Torodd har vært 
sekretær i Foreningen i mange, mange 
år. Han var sekretær fra 1979-92 og fra 
1996 og fram til siste årsmøte. Nå er 
han ”bare” andre vara til styret.

Intervju og foto: Torgeir Torgersen 

35 52 70 00   –   post@skienror.no

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –



– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

SIMPLY CLEVER

Vi har 13 stykk ŠKODA OCTAVIA på lager for rask levering
Utstyr inkluderer blant annet: parkeringsvarmer med app-styring, ryggekamera- og sensor, hengerfeste, navigasjon, 
baksetevarme, delskinn, adaptiv cruisecontrol, vinterhjul, Canton sound system, digitalt dashboard, handsfree, Apple 
carplay+++

*Privatleasing: Startleie/etabl.geb 75.300 kr. Månedsleie: 2.989 kr inkl. mva. + term.gebyr 107 og totalpris: 183.480 kr.
Vil variere med rentenivået. Forutsetter 3 år/45 000 km, og finansiering i ŠKODA Financial services
** ŠKODA OCTAVIA 150 hk 4x4 DSG Style 409.000,-Veiledende pris 462.334,-

Privatleasing 2.989,- pr.mnd*

ŠKODA Octavia 150 hk 4x4 DSG Style

* Drivstoff orbruk fra 4,0 l/100km, CO2-utslipp fra 105 g/km. Tekniske data er basert på NEDC testsyklus. Tilbudet gjelder t.o.m. 31.01.2019. Vi tar forbehold om trykkfeil.

   Spar 

53.334,-** 
ved kjøp

For mer informasjon:

www.grenland.skoda.no/kampanjer

Tlf: 35 90 03 30
Adresse: Kjørbekkdalen 9, 3735 Skien
www.grenland.skoda.no 

For mer informasjon: 

www.grenland.skoda.no/kampanjer
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Napperi i 
Bustulvatn

Elvesiget fra Grantjønn, lager skumringer i oset på Bustulvatn,  
som for lengst har blitt til Ørjevatn.

Tekst og foto: Svein Aage Johnsen

September hadde vært luftig og 
regnfull, bekker og elver sissa og 
rulla friskt i store deler av Telemark. 
Grantjønnhytta var opptatt, men 
på fisketur skulle jeg og fikk leid 
Sommerseter et par døgn og gleda meg 
til høstfiske i innoset til Bustulvatn.

Da jeg sto ved veibommen på Dale, 
ble jeg ropt inn på kaffeslabberas hos 
ekteparet som bebodde den gamle 
husmannsplassen til Løvenskiold. 
Parkerte Toyotaen, og rusla bort til 
småbruket og ble sittende en times 
tid i det bondeblå kjøkkenet, vi drakk 
nykokt kaffe og kosa oss med lunka 
sirupskake. – Du skal på fiskeri? spurte 
gubben, de blågrå skjeggtustene skalv 
litt på det kraftige hakepartiet. – Ja, vil 
prøve markdraget i Bustulvatn, det som 
i dag kalles Ørjevatn, svarte jeg, blåste 
lett på kaffeskåla og drakk. – Det er folk 
i brakkehytta ved Grantjønn, sa frua, og 
skar nye stykker av den gilde godkaka. – 
Vet det, er et ungt par som ligger der og 
skal sikkert kose seg i villmarka, kjenner 
dem ikke. 

– God tur og skitt fiske, sa ekteparet, 
nesten i kor, jeg takka i hånda for god 
traktering, og rusla til bilen, så paret stå 
på trappa og vinke farvel, og dro oppover 
brattbakkene.

Sommerseter
Seterbygningene lå i matt høstsol, en litt 
bygete vind fra sørvest gjorde plassen til 
et eventyrslott i lyd, låt og sus. Det var 
en kjølig ro, med drivende god barlukt. 
Her lå tømmerhoggere og kjørere, hester 
og skaufolk hvilte etter dagens slit i 
tømmerskauen. Siden hørte jeg at Skien 
Telemark Turistforening fikk innpass, og 
satte bygningene i stand, selv skulle jeg 
overnatte i hovedhytta. Henta eikeved 
i vedburet, fyra opp i jøtulen, rigga meg 
i stand, rulla ut den nye blå soveposen 
i køya til venstre. Henta vann med den 
blanke sinkbøtta i sislebekken, koka 
kruttkaffe og åt noen skiver hjemmebakt 
grovbrød med pultost fra Løiten. Glante ut 
vinduet mot vest, syns å se skydekket ble 
lavere og mer ullgrått, tungt vær var atter 
på gang. Snakka litt med meg selv, og 
humra av den idiotiske røde voksduken 
med nissemotiver på vindusbordet, hvilte 
ei beite og kom i trasketanker. 

Eiangen
Kledde meg godt med grønne skauklær 
og den mørkegrønne skyggelua fra 
Norrøna, de inngåtte gummistøvlene 
med nedbrett satt som støpt på føttene. 
Tassa ut på tunet der vindviska dura 
og jeg fikk med ett muntre øyne, men 
merka straks regndrypp. Rusla og 
nynna på skogsbilveien mot innsjøen på 
Sauheradfjella. 

Da jeg kom til Grantjønn, lukta nesa 
piperøyk, så omsider røyken puffa opp 
av pipehodet, ei skauskjære skvatra, 
tonene i damfossen ropa på sitt vis, jeg 
stoppa og ble stående og glane ut over 
det velkjente og litt tungsindige tjernet, 
dråpedryppa smalt mot vannflata, 
milliarder av drypp. Hørte høye 
stemmelyder i hyttebrakka, men tusla 
videre. 

Satte meg på en furustokk som lå lagelig 
til ved dammen på Eiangen. Satt og 
nikikka på puslerøyken fra ei hyttepipe 
på Eiangsetra, jammen seig det stille røyk 
også fra hytta på Holmen. Liv og røre, 
jegere og fiskere i den svaiende skauen. 
Tente krumpipa, grovtenkte, rapa et 
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Sommerseter ligger som ei perle i skauens lindrende sus, og gjemmer 
mange historier fra gammel og ny tid.

langt rap, sukka et evighetssukk og gikk 
hjem til Sommerseter i herlig plaskende 
ruskevær.

Nattfiske
Kvelden ble fort mørk, gradene sank 
merkbart og jeg kom i tanker om sludd og 
kanskje snøflingrer, men slang stolsekken 
på ryggen, der brødnista, sukkerøskja og 
kaffeboksen lå tørt, treiv den seks meter 
lange teleskopen der snøret alltid har 
vært festa i toppringen. Bærspannet til 
mutter, som jeg nå bruker som markspann 
med flere hull i sinklokket, ble selvsagt 
med. 

Da jeg sto ved innoset, plystra ei ugle 
i grantetta, regnet susa og susla og 
gode lydtråder gjorde sjelen godt. 
Vannskummet gikk i hvirvelringer, elva 
fossa sånn passe, og virka mektig og 
gammelstolt. Fyra et tyribål ved den 
gamle bålplassen, hugg kokekjerring, 
koka skaukaffe i svartkjelen, og åt meg 
passe mett. Glante på armbåndsuret, som 
viste nesten midnatt. 

Gikk litt fram og tilbake på den vesle 
gress – sletta ved oset, kasta og kasta, 
snøret hvinte og sang i regnlufta. 
Napperiet begynte ved to – tida, da 
smalt den ene ørreten etter den andre 
på Aberdeenkroken, grovrensa fiskelika, 
lyste med min grønne flate lommelykt, la 
fiskene i fiskeveska jeg hadde arva etter 
en avdød kamerat fra Borgestad. Etter 
tiende brunørreten, sa jeg stopp, dette 
var nok. 

La fiskestanga mot den veljente og 
irrgrønne granbuska, skulle bare raskt 
skylle hendene i vannet, da sklei jeg på 
en mosestein, og gikk på trynet ut i det 
kjølige høstvannet. Jammen fikk jeg en 
dukkert med gummistøvler og det hele, 
karra meg på land, fant igjen flatlykta jeg 
kasta i befippelsen, tømte Vikingstøvlene 
for bustulvann, og gikk med stødige 
skauskritt mot seterhuset. Fyra dugelig 
i ovnen, kledde meg naken, tørka klær 
og finrensa ørretene i nettoen tidlig 
på morran. Åt frokost klokka seks, la 
kroppen i dunposen og sovna tvert. 

Våkna ved ellevetida, gikk til 
vindusglasset og myste ut i været, 
snøværet lå tett fra nordvest og nesten 
vannrett. Koka ny kaffe, røyka en Prince 
Mild, og slukte to skiver brød, vaska gulv 
og en lynkjapp oppvask, pikkpakket ut, 
låste og kjørte på slurreføre hjemover, 
med ti fine ørreter i aluminiumsfolie, trygt 
lagt i Bergans meisen, nytørka klær og 
skjeggstubbene klødde i fjeset. Da jeg 
kjørte forbi oset i Bustulvatn, tuta jeg to 
støt i hornet og vinka på gamlemåten, og 
takka høyt for fisken og dukkerten.

Vel hjemme hos skjønnheten, som stod 
nydusja og kvinnevakker, beordra hun 
meg inn i dusjrommet og etterpå delte 
vi ei flaske gyllen rødvin fra Argentina. 
Samme kvelden spiste vi kokeørreter 
med mandelpoteter, og jeg så 
regnbueskimmer i de himmelblå øynene 
til min samboer.
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Tekst og foto::  
Nils Fredrik Foss

Det var i begynnelsen av oktober, og 
jeg var på Rønningslia. Tåka hang våt 
og tung over den gamle seterplassen, 
og jeg kunne så vidt skimte nedre del 
av den gamle granskogen som strekker 
seg opp brattliene mot Storefjell. Jeg 
puslet litt hustrig bak det gamle fjøset 
og fikk lettet på trykket som hadde 
gjort det nødvendig å forlate den varme 
og gode tilværelsen under dyna. Hva 
klokka var visste jeg ikke, og jeg telte 
litt på knappene om jeg skulle returnere 
til hemsen. Så kom jeg til å tenke på at 
jeg hadde en jobb å gjøre, så det var 
like greit å komme i gang. Den vesle 
Jøtul-ovnen ble matet med en håndfull 
flis og et par passende vedstykker av 
gammel tørrgran, og snart knitret det 
livlig mens et skjær av flakkende lys tok 
seg ut gjennom ovnstrekken og laget 
skyggespill på veggene i det vesle 
rommet. Jeg satte på en kaffekjele, og et 
par gode brødblingser ble dandert med 
setersmør og dansk leverpostei. Ekte 

kraftkost. Jeg skulle ta vannprøver for 
GS, og selv om jeg hadde håpet på litt 
bedre vær gledet jeg meg til å ta runden. 
Jeg hadde 4 små plastflasker med hver 
sin etikett hvor det stod henholdsvis 
Svarttjenn, Midttjenn, Kroktjenn og 
Sondalstjenn. Selv om vannene ligger 
forholdsvis tett er det et krevende og 
trolsk terreng, hvor man skal være kjent 
og ha godt blikk dersom man skal ha 
håp om å kunne følge gamle stier. Jeg 
smurte meg et par blingser til, for jeg 
ville ta det som en tur og da hører det 
med både nistemat og primus. Jeg kikket 
litt på stangtuben til fluestanga, men 
hadde vel egentlig ikke noe særlig tro 
på at det skulle være vak å se. Slik har 
jeg også tenkt før, og angret, så jeg fant 
ut at jeg fikk ta den med. Om ikke det 
var vak kunne jeg jo ta noen kast med 
ei nymfe. Skulle jeg gidde det, visste jeg 
at jeg måtte ha stanga ferdig montert, 
så jeg monterte stanga og satt på en 
liten hareørenymfe. Så dårlig var trua at 
flueskrinet ikke fant veien til sekken, ei 
gjorde håven. Så puslet jeg avgårde mot 
Svarttjenn. 

Myrgrasset hadde ennå ikke lagt seg 
ordentlig, men brukte sin siste rest av 
spenst til å stå i bro – vått av tåke og 
natterim. I tillegg hadde det vært en 
fuktig høst, så jeg angret litt på at jeg ikke 
tok på meg regnbuksa. Det tok ikke lang 
tid før jeg var våt til langt opp på lårene. 
Urutinert, tenkte jeg. Etter et kvarters tid 
ankom jeg Svarttjenn. Tjenna bar navnet 
sitt med rette. Vannflata lå kullsvart under 
et slør av tåke. Konturene av bergveggen 
under Svarttjennknatten var så vidt 
synlig, og toppene på gammelgranene 
dannet en diffus skyline i nord. Ingenting 
speilet seg i vannet. Ikke antydning til 
liv. Selv det minste vak ville gitt synlige 
bevegelser. Jeg lot fisking være fisking, 
og beveget meg litt ut på myrkanten for 
å ta første vannprøve. Deretter puslet jeg 
videre mot Midttjenn. På myrstrekket mot 
Midtjenn passerte jeg et ferskt elgtråkk, 
og tenkte at for første gang på lenge 
hadde de hatt en rolig høst. Så vidt jeg 
vet var det pause i elgjakta i år. 

Vannprøver  
og akrobatikk
Nå fikk det holde. Jeg strakk meg og hørte det knakk i ett 
og annet ledd, før jeg brettet dyna tilside og møysommelig 
karret meg ned stigen fra hemsen. Så åpnet jeg døra og gikk 
barbeint ut på det våte og kalde berget på utsiden. 

FISKESPORT
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Tankene gikk tilbake til året før, hvor vi 
ikke langt unna hadde støkket en elg slik 
at den sprang i døden utfor en skrent. Det 
er en annen historie som får skrives en 
annen gang. 

Da jeg kom til Midttjenn stoppet jeg og 
speidet utover. Det vil si så langt det 
gikk an å speide i dette været. Jeg har 
alltid hatt en forkjærlighet for Midttjenn. 
Det er et nydelig vann, med et par små 
holmer. Selv om fjellet stiger bratt på 
begge sider er det likevel et lyst vann, 
og om sommeren henger sola lenge 
over tretoppene i vest. Mang en gang 
har vi sittet på kollen på østsiden og nytt 
kveldssola mens vi har bivånet vårfluenes 
farlige ferd over stille vann, med ørreten 
lurende i dypet. Og treffer man riktig på 
tidspunktet kan det være en opplevelse 
å sitte og observere denne aktiviteten 
som utspiller seg på liv og død for de 
små insektenes del. Mange forsvinner 
nådeløst inn i glupske ørretkjefter, men 
heldigvis er det også mange som klarer 
seg. Og det er ikke fordi de er smarte. 
På meg fremstår de som relativt dumme, 
for ofte ser man at en som har kommet 
helskinnet over til en myrkant bare gjør 
vendereis og snur. 

«Jeg tar en liten svømmetur, til jeg», noe 
som ofte kan være skjebne svangert. 
Men i dag var det ingen vårfluer der, 
det er tross alt oktober. Og vannet var 
helt stille. Eller var det det? I øyekroken 
fanget jeg noe som kunne ligne en liten 
bevegelse på høyre side under granene, 
en antydning til krusning. Jeg står stille, 
og etter et par minutter er det en ny 
krusning noen meter lenger opp. Definitivt 
et vak. Jeg blir stående en stund til, og 
kan fastslå at det er en ørret som beiter 
på et eller annet langs land. Den beveger 
seg sakte frem og tilbake over et strekk 
på 20–30 meter. Det er flere minutter 
mellom hver gang den er oppe, men det 
er likevel ganske regelmessig. Med ett 
begynner det å prikke i kastearmen. Jeg 
går med stanga montert, men det er ikke 
kastemulighet fra der jeg står. Eneste 
mulighet er å karre seg ned berget lenger 
ut, for jeg vet det er en skorte i fjellet 
der. Da vil jeg kunne kaste innover, og 
nå vakbanen fra motsatt side. Jeg haster 
raskt videre langs det som en gang var 
en tydelig sti, og kommer på en knaus 
hvor jeg stopper og ser om den fortsatt 
vaker. Det gjør den, men den er ikke lett 
å kaste på. Jeg legger fra meg sekken 
og klatrer forsiktig ned den skrå skorta i 
fjellet. Den går nesten ned til vannet, men 

er så smal at jeg må sette føttene foran 
hverandre. 

Lent in mot fjellet klargjør jeg forsiktig 
stanga. Det som henger i fortommen er 
en ufortynget hareørenymfe. Normalt 
ville jeg fuktet den og presset lufta ut av 
den slik at den blir saktesynkende, men 
akkurat nå tenkte jeg at det var like greit 
at den fløt. Jeg ville ikke kaste på vaket, 
for med stor fisk og helt stille vann skal 
det lite til før fisken blir skremt. Jeg kastet 
derfor forsiktig ut først da jeg så den på 
nytt vaket i motsatt ende av vakbanen. 
Så ventet jeg. Nymfa fløt, som forventet, 
og den lå ganske fint til. Neste vak var 
nærmere. 

Jeg holdt pusten, og hjertet slo raskere. 
Med ett åpnet det seg en stor ørretkjeft, 
og det som lå på vannet forsvant ned 
i en liten virvel. Det var ikke nymfa mi. 
Den hadde tatt noe en halvmeter unna, 
og var tydeligvis null interessert i det jeg 
hadde presentert den. Jeg ventet til den 
igjen vaket litt lenger unna, og så dro 
jeg inn nymfa. Jeg fikk forsøke en annen 
taktikk. Jeg sørget for å drukne nymfa, og 
deretter klemte jeg den hardt slik at alle 
små luftbobler skulle presses ut.  
Planen var nå å la den få synke. 

GRENLAND SPORTSFISKERE
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Utfordringen var at jeg fremdeles ikke 
ville kaste på vak, og dermed måtte la 
fisken komme til nymfa. Dersom det tok 
for lang tid ville nymfa synke til bunn, 
og sannsynligheten for at den skulle 
sette seg fast i noe gammelt kvisteræl 
var stor. Jeg lot det likevel stå til, og da 
fisken vaket i motsatt ende la jeg nymfa 
ut på nytt, og håpet den ville synke. Det 
gjorde den. Ikke fort, men centimeter for 
centimeter så jeg fortommen bli trukket 
under, og til slutt var hele fortommen 
borte. «Nå haster det litt, tenkte jeg», men 
fisken tok seg god tid på denne runden. 
Da den igjen vaket noen meter nedenfor 
flua stod jeg i helspenn, og ventet litt til. 
Dersom den fulgte den samme banen 
ville den straks være over nymfa. Så 
tok jeg forsiktig inn det lille løssnøret, 
og begynte å trekke i nymfa med små, 
krappe rykk. Ingenting. Fisker man med 
nymfe må man være veldig oppmerksom, 
for som regel kommer det ikke noen 
hissige hugg. 

Fisken tar nymfa og svømmer rolig 
videre, og det tar ikke mange sekunder 
før den skjønner at dette ikke var mat 
og spytter den ut igjen. Da er det for 
sent. Tilslaget må komme tidsnok, og 
det kan være vanskelig når man ikke 
ser at fisken tar. Med ett ser jeg at det 
strammer seg forsiktig i snøret. Det kan 
være flua som har satt seg fast, eller det 
kan være… Jeg gjør tilslag. Alt strammer 
seg, og min første tanke er at det er 
bunnfast. Så begynner det å bevege seg. 
Ikke fort og hektisk, men stille og rolig 
skjærer fluesnøret utover og nedover mot 
dypere vann. Jeg har fast fisk. Og den er 
definitivt stor. Først da forstår jeg hvilken 
tåpelig situasjon jeg har satt meg i. Ikke 
har jeg håv, og ikke kan jeg nå vannet 
med hendene. Den smale skorta gjør at 
jeg ikke kan sette meg ned på huk uten 
å ha noe å holde meg i. Urutinert tenkte 
jeg. Fisken drar nå mer hissig, utover og 
utover. Jeg lar den gå, og tenker febrilsk 
på hvordan jeg skal få landet den. Foten 
av en småbjørk stikker ut av en glippe 
omtrent i hodehøyde, men den er likevel 
for høyt oppe til at jeg kan holde meg i 

den med venstre hånd og huke meg ned. 
Gode råd blir dyre, og med ett kommer 
jeg på at jeg har belte på. Heldigvis at jeg 
tok turbuksa og ikke regnbuksa. Beltet 
løsnes og frigjøres med venstre hånd, 
mens høyre hånd holder i fluestanga 
hvor det begynner å bli lite snøre igjen 
på spolen. Heldigvis går den pent og 
rolig. Med venstre hånd legger jeg beltet 
over bjørkestammen mens jeg holder i 
beltespennen. Så tar jeg tak i den delen 
av beltet som henger rundt stammen og 
trekker forsiktig beltespennen nedover 
til jeg kjenner at jeg når beltetuppen. 
Forsiktig fører jeg beltetuppen inn i 
beltespennen og strammer til. Nå har 
jeg fått noe å holde meg i, slik at jeg i 
det minste kan bøye meg ned til vannet. 
Rutinert, tenkte jeg. 

Jeg begynner å stramme bremsen, og 
motstanden gjør at det blir mer liv i 
fisken. Den drar ikke lenger i en retning, 
men jager litt på kryss og tvers. Noen 
ganger kommer den mot meg, og da er 
jeg rask til å sveive inn, og sakte men 
sikkert får jeg loset den nærmere og 
nærmere. Fisken blir etter hvert såpass 
trøtt at den kommer opp, og etter at par 
hissige utras gir den etter når jeg trekker 
inn. Den velter over på siden, og da 
handler jeg raskt. Når den er nesten inne 
ved land tar jeg stanga i venstre hånd, 
samtidig som jeg med samme hånden 
holder i enden av beltet. Jeg bøyer 
meg ned, og håper at det ikke kommer 
et siste utras. Det gjør det ikke. Jeg får 
høyre hånd over nakken på den, og 
presser fingrene inn i gjelleåpningene. 
Den spreller, men jeg har jerngrep. Slik 
jeg står har jeg ingen annen mulighet 
enn å hysse fisken opp over hodet mitt 
og langt inn på kollen over meg. Jeg har 
full forståelse for de som mener at dette 
er en ufin måte å lande fisk på, og jeg er 
helt enig. Som oftest behandles fiskene 
meget pent, og med håv, for deretter å 
settes ut igjen. Men ikke denne dagen. 
Jeg løsner beltet og får krabbet meg opp 
på kollen igjen. Der finner jeg fisken, og 
får slått den i hjel. Det var en meget pen 
fisk. Jeg hadde ikke vekt, men tipper 

at den hadde passert kiloen med en 
k-faktor på rundt 1,2. Jeg blir alltid litt 
vemodig når jeg en sjelden gang slår i 
hjel stor fisk, så jeg bestemte meg for å 
gjøre ekstra ære på denne. Den skulle 
ikke ned i en plastikkpose, men nytes 
der og da. Blingser med leverpostei fikk 
bli kveldsmat isteden. Så jeg satte meg 
ned på plassen som jeg har sittet på så 
mange ganger før, og fyrte opp primusen. 
I primuspakningen har jeg alltid med en 
liten beholder med salt, for det kan jo 
alltid slumpe til at man får lyst på fisk 
på tur. Stekepanne hadde jeg ikke, så 
fisken ble delt opp og trukket i lettsaltet 
vann i kaffekjelen. Når sant skal sies er 
jeg uansett mer begeistret for kokt fisk 
enn stekt fisk, så da vannet hadde kjølnet 
litt plukket jeg opp fiskestykke etter 
fiskestykke og gumlet de i meg mens jeg 
så tåken sakte, men sikkert lette og det 
ble klarere i været. Det var et herremåltid 
som ble nytt med andektighet på en 5 
stjerners restaurant. 

Som sagt ble været klarere, og etter hvert 
presset noen solstråler seg gjennom 
skydekket. Man blir litt tung i kroppen 
når man har satt til livs en kilosfisk alene, 
men jeg hadde fremdeles en jobb å gjøre 
så, så raskt ble primus og kjele stappet i 
sekken, og etter å ha sikret vannprøven 
fra Middtjenn ruslet jeg videre langs 
bekken ned til Kroktjenn. Resten av turen 
gikk uten andre opplevelser enn de man 
får av å rusle i slikt fantastisk terreng, og 
ut på ettermiddagen stod jeg igjen på 
svaberget foran Rønningslia. Der stod 
døra åpen. Fruen hadde kommet opp, 
og satt seg på utsiden og leste i et blad. 
Da hun så meg så hun smilende opp og 
spurte om hun ikke skulle lage litt kaffe til 
oss? «Kaffe hadde vært godt» sa jeg. «Jeg 
har kjelen her i sekken». Så tok jeg opp 
kjelen og rakte den til henne. Urutinert, 
tenkte jeg 10 sekunder senere.
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Blokkevann ligger på østre del av Mofjella. 
Vannarealet er på 46 mål og ligger 542 m.o.h. 
Det er utløp til Fjellvannet og det renner 
to små bekker inn fra henholdsvis vest og 
syd-vest. Vannet er relativt grunt og har en 
maksimal dybde på 5,5 m.  

Skogsbilvegen fra Grønnsjø går 
langs vannet på vestsiden.

Det er myrbunn og en del myr 
langs kantene. Det er noe skog 
på vestre side. Dette vannet ble 
tidlig surt, og da GS overtok det 
i 1938 var det fisketomt. Det ble 
fisket opp fisk fra Blokketjønn 
og satt ut her. Senere døde alt 
ut. Da kalkingen begynte var 
PH- verdien 4,6. Det ble først 
kalket med hydratkalk og vi fikk 
PH-verdien opp til 6,5. Senere 
kalket vi vannet med kalk fra 
Hydro via de to små bekkene 
som renner inn. Etter dette 
vokste fisken enormt. Det ble 
brukt voksen ørret fra Bustul, 
som vokste seg feite og fine. 

I nyere tid er det selvsagt 
brukt settefisk. Her blir vannet 
raskt varmt, og dette er nok 
det tidligst fiskbare vannet på 
Mofjella. Beste fisketid er ca. 
05.06. til 01.07 med flue.

Seinere er også mark og spinner 
gode alternativ. De to siste 
årene har det vært vanskelig å 
fiske her p.g.a. andeutsett. Dette 
er i dag ikke noe problem siden 
utsettet har opphørt. Det er 
gode bætrakter i området. Isen 
legger seg oftest rundt 25.10 – 
10.11 og går 10.05 – 15.05.ved 
normalår.

Gordon.

GRENLAND SPORTSFISKERE

Foto: Gordon.

BLOKKEVANN
 

ETT AV VÅRE VANN
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FISKESPORT

KASTENYTT Tekst og foto: Terje Christiansen

5#CUP SESONGEN ER I GANG 
Seks innendørs stevner skal foregå i løpet av 
vinteren. Det konkurreres i øvelsene «Ørret 
presisjon», Ørret lengde» og «sammenlagt». 

Summen av de to lengste kastene, 
pluss poeng i presisjon gir grunn-
laget for «Sammenlagt».De to første 
stevnene har foregått i Sandnes og 
Kristiansand. 

I Sandnes havnet Gari Aikio på en 
flott 8. plass sammenlagt etter å 
ha kastet 48 poeng i presisjon og 
lengde 31,80m. Terje Christiansen 
45 poeng, og 30,40m i lengde.

Neste stevne var i Kristiansand hvor 
Bjørn Knutslid kapret sølvmedaljen 
i lengde med kastet 34,17 meter. 
Gari kastet 31,44m.  I presisjon ble 
det resultater i «verdensklasse», 
Jan Vidar Josephsen 70p, Gard 
Thompson 70p og Stein Grønberg 
68p, alle fra Kristiansand JFF! 

Terje tok en 8.plass i presisjon med 
50 poeng. Skal vi slå «rødtrøyene» 
fra Kristiansand må nok mer trening 
til – de trener 2–3 ganger i uka. 
(max 80 poeng er alle 16 kast midt 
i blinken på under 4 min, blinkene 
ligger i en avstand på 8–15 meter).

Grenland Sportsfiskere skal 
arrangere 5#CUP i Skienshallen  
lørdag16.februar kl. 10:00. Vi vil 
gjerne ha litt publikum. Her får du 
se fluekasting i «særklasse»!

Resultater ser du på  
www.castingforbundet.no

T.Chr.

I Sørlandshallen var Kristiansand JFF arrangør av 5#CUP.

Bjørn Knutslid fra GS tok 
sølvmedaljen i «Ørret lengde»
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Bryggene ble lastet ut på stranda ved badeplassen, og 
derfra måtte vi ro, og padle, de noen hundre meter opp 
til odden hvor de ligger. Moringer og kjettinger, samt noe 
støpearbeid, er utført for å holde bryggene i posisjon. 
Veien ned til bukta er også ryddet for løvskog. Det 
gjenstår også å legge ut noe fyllmasse for å kunne gå ut 
til brygga. 

Bryggene skal brukes til kastetrening for grenene 
«Ørret-, sjøørret- og laks lengde». 

Til våren skal tau med lengdemål legges ut begge 
retninger fra brygga, slik at en kan kaste etter «riktig» 
vindretning. 

Foto: T. Chr. og Morten Stensrud

KASTEBRYGGER  
PÅ SLETTEVANNET
I høst har Fluegruppa, med god hjelp av Morten 
Stensrud og Bjørn Erik Eik, lagt ut kastebrygger 
på Slettevannet.

Her «bukserer» vi brygga på plass etter en hard padletur!

Bryggene på plass i Slettevannet!

Morten Stensrud, og Bjørn Erik Eik stilte opp med traktor og henger.
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STYRET 
VERV NAVN TELEFON

Leder Bjørn Erik Eik 35 94 36 28
975 29 696

Nestleder Sten Åge Egeberg 35 52 03 61
992 39 394

Kasserer Harald W. Jenssen 35 53 22 66

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Hytteutvalg Robert Bærulfsen 906 52 302

Kultiveringsutvalg Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Laks- og  
sjøørretutvalg

Morten Stensrud 35 59 07 59
911 42 791

Styremedlem Arne Goberg 905 84 455 
35 50 14 05

1. varamedlem Magne Myrvang 907 84 708

2. varamedlem Torodd Moen 35 53 57 32
980 47 905

HYTTEUTVALGET 
HYTTE NAVN TELEFON

Bekkjebukt Harald R. Andersen 35 59 00 06
970 91 140

Blekktønn Arvid Brønndalen 414 38 622

Gjuvsjå Morten Liaunet 980 63 394

Grantjønn Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Gunhildsbu Atle Rui Hauge 907 41 418

Horta + pram Døla  
og Stodalstjønn

Geir Elseth 974 64 909

Kristiansbu Ronny Løberg 451 96 090

Lona Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Røyvann Are Johansen 413 54 099

Sildrevika + prammer  
Fjellvannet

Stian Wighus 906 55 705

Stegaberget Trond Moen 930 48 321

Stengestad / Stall Robert Bærulfsen 
(leder)

906 52 302

Stulsbu Geir Tore Tveten 913 01 887

Svanstul Roger Bakken
(nestleder)

907 57 017

Ørjebu Torgeir Torgersen 35 59 44 79
917 63 824

Åstadtoppen Finn Sigurdsen 936 85 053

Kasserer Paul Rønningen 917 32 273

ANDRE LEDERE 
VERV NAVN TELEFON

Arrangment- 
kommité

Magne Myrvang 907 84 708

Beltebilutvalg Thor Arne Bakken 35 59 04 83
481 17 274

Fiskesport,
redaktør

Kjell E. Høiby 901 21 457

Klekkeri og  
settefiskanlegg

Tor Aschjem 35 59 03 33
975 16 813

Fluegruppa Terje Christiansen 977 61 797

Seniorgruppa Olav Eriksrød 960 42 767

Tilsyn GS-huset Olav Eriksrød 960 42 767

Arbeidsutvalg  
for barn og unge

Tor Erling Løvstad 957 04 959

TRANSPORT TIL HYTTENE 
VERV E-POST TELEFON

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18
952 67 141

Snøskutertransport  
Luksefjell

harald.skyer 
@yahoo.no

35 59 95 45

Kontaktpersoner  
i foreningen 
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DUGNADSKORT: 
50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 
100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget



HYTTE DØGN HELG UKEPRIS 
NOV.–APRIL ANMERKNINGER

Blekktjønn 240,- 720,- 1000,-
Grantjønn 240,- 720,- 1000,-
Horta + pram  
Døla og Stodalstjønn 240,- 720,- 1000,-

Kristiansbu 240,- 720,- 1000,-
Lona 240,- 720,- 1000,-
Røyvannet 240,- 720,- 1000,-
Stegaberget 240,- 720,- 1000,-
Stengestad / stall 240,- 720,- 1000,-
Stulsbu 240,- 720,- 1000,-
Svanstul 240,- 720,- 1000,-
Ørjebu 240,- 720,- 1000,-
Sildrevika + prammer  
Fjellvannet 240,- 720,- 1000,- Privat arr. leie, kontakt leder hytteutvalget

Gunnhildsbu Øyfjell 310,- 930,- – Påske 3 500,-   Søknadsfrist 20. januar
Åstadtoppen  
m/båt og 6 hk motor 350,- 1050,- – Uke 26–33 ukeleie kr. 3 800,- Søknadsfrist 10. mai.  

Hyttebytte fredag før ukenummer, kl. 14.00
Åstadtoppen -  
vinterleie uten båt 310,- 930,- 1 500,- Gjelder fra 1. november til påske.  

Påske 1 500,-  Søknadsfrist 20. januar.

Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon: 909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være 
medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggssum for ikke medlemmer. 
Døgnprisene gjelder fra mandag kl 09:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag  
kl. 09:00. Ved døgnleie skal nøklene leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag. 
Prisene nedenfor gjelder fra mai 2018.

For Gunhildsbu og Åstadtoppen kan nøklene hentes første 
leidag kl. 09:00. Hverdager må leier være ute av hytta  
kl. 14:00 siste leiedag. Hyttene på Hardangervidda og 
Åstadtoppen leies ut i hele uker i sommersesongen. 
Søknadsfrist er 10. mai. Hyttene i Skien (Sauheradfjella) har 
spesialordning med vinterpris fra november til og med april. 

Da betaler du maks kr. 1000,- for inntil en hel uke, og  
samme pris for hele påska fra fredag før påske til 
2. påskedag. Søknadsfrist for leie av hytte i skolenes 
vinterferie eller påske er 20. januar. Etter denne datoen  
er det fritt fram å reservere hytte til disse feriene,  
uavhengig av vanlige bestillingsregler.
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Foto: Dag Martin Paulsen

HARDANGERVIDDA  (DISPONERES BARE OM SOMMEREN FRA UKE 26 – FRA 23.06. T.O.M. 18.08.

Bekjebukt Ukesleie 4 300,- Søknadsfrist 10. mai.

Gjuvsjå Ukesleie 4 000,- Søknadsfrist 10. mai.

VI OPPFORDRER ALLE SOM HAR MULIGHET FOR DET, Å BETALE MED KORT NÅR DERE LEIER HYTTE ELLER PRAM!

MEDLEMSKONTINGENTER: HVORDAN BLI MEDLEM I GS

A-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 500,-

B-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 180,-

Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 120,-

Pensjonist (fra 67 år) . . . . . . . . . . .kr 250,-

Familie (Ektepar/samboere  
og familie under 20 år) . . . . . . . . .kr 690,-

PRAMUTLEIE i Fjellvannet, Døla og Stodalstjønn kr 60,- /døgn og kr 120,- /helg.  
Pramutleie følger hele dager. Helg betyr fredag til søndag, eventuelt lørdag til søndag (samme pris).

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no, 
og der velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg 
innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid 
på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget 
vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).

På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen 
bankterminal, så det er det raskeste.

Voksne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 250,- pr. helg.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 100,- pr. døgn.

Familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 400,- pr. helg.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 150,- pr. døgn.

Junior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 75,- pr. helg.
             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 25,- pr. døgn.

PRISER IKKE-MEDLEMMER  
(GJESTEMEDLEMMER): 

ANDRE OPPLYSNINGER:

UTLEIEPRISER OG 
MEDLEMSKONTINGENTER I 
GRENLAND SPORTSFISKERE



Nøkler til  
hytter og båter
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Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, 
kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se 
sida foran om søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda 
og Åstadtoppen.

Vi ber om at alle som har tilgang til internett sjekker 
ledige hytter før bestilling. Gå inn på hjemmesida vår, 
www.grenland-sportsfiskere.no og klikk på hyttebooking. 
Da får du oversikt over ledige hytter.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er  
909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens åpningstid 
mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00). Vi har 
egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som 
har mulighet for det å betale med kort.

Utenom åpningstid kan nøkler leveres postkassa i døra på 
butikken

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer 
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn, 
Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet. 

Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode 
hender, og fungerer til alles tifredshet.

HUSET VÅRT
Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagert 
i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre 
ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunke og redskap. 
Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 995 55 849 
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140 
Toralf Hauge, tlf 411 84 357 
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

LEIE HUSET VÅRT?

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. Det 
gjelder BLÅ nøkkkel for Bustul, Åslivann og Lona, mens RØD nøkkel vil åpne bommene til Stengestad, Horta 
og Fjellvannet, og endelig GUL nøkkel til hele Valebø og Svanstul.

Det nytter med andre ord ikke å komme med en GUL nøkkel for Svanstul, hvis du ombestemmer deg og 
forsøker å komme til Bustul. Kjørelappen må stemmemed oppgitte farger.

KJØRENØKLER
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HYTTEINFO

Informasjon om hyttene: Når du henter nøkler på Jakt & Fjellsport, kan du be om å få med deg et 
informasjonsark om hytta, i hvert fall første gangen du gjester hytta. Eventuelt kan du hente de samme 
opplysningene på www.grenland-sportsfiskere.no.

Husk medlemskort når  
du skal leie hytte
En viktig medlemsfordel når du er medlem av 
Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget 
gunstige leieavtaler på våre hytter.  
I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter 
subsidiert med til sammen 240.000 kroner. 
Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer 
vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 
185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for 
medlemskapet – lei hytter!

Glad i motorer?
Vi har en 9,9 hk. Mariner to-takts påhengsmotor 
som trenger å repareres. 

Det var visstnok choken som hadde hengt seg opp, og 
etter dette har motoren ikke vært kjørt eller prøvd å 
repareres. Motoren kan brukes som reservemotor på 
Åstadtoppen, eller du kan kjøpe den hvis du får den til å 
gå. Vi frister med dugnadstimer.

Kontakt Finn Sigurdsen, mob. 936 85 053 
for nærmere opplysninger.

Søknadsfristen er 20. januar. 
Etter dette er det førstemann til 
mølla for disse feriene.

Det er utrolig at hytter som ligger 
midt i løypenettet på Sauheradfjella 
står ledig i disse feriene, jeg nevner 

Blekktjønn, Grantjønn, Svanstul og 
Ørjebu, og de er ikke dårlig de andre 
hyttene heller.

Se under Hytteleie på GS-
hjemmeside: www.grenland-
sportsfiskere.no. Søknadeskjema 

finner du under «Hyttesøknader» 
på Hjemmesida. På hyttene i Skien 
er det vinterpris på hyttene fra 
november til april, så leier du ei hytte 
i mere enn 5 dager, så betaler du kr. 
1000,-. Dette gjelder også påske og 
vinterferie, se hyttepriser.

Nå kan du bestille vinter- og påskeferie

Foto: Hege Johnsen

Derfor – vis fram medlemskortet 
uoppfordret når du leier hytte 
hos Jakt og fjellsport. - Hvis 
du har glemt å betale, kan du 
også betale medlemskortet 
ditt der. Husk også eventuelle 
gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen
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To områder som er hyppig besøkt av tyvfiskere er 
Fossumhølen og Gromstulhølen. Det er også observert 
uønsket aktivitet lenger opp i Bliva. Både Falkumelva 
og enkelte steder på Skotfoss har hatt besøk av folk 
med uærlige hensikter. Biler og mopeder som nattestid 
parkeres nær disse områdene legges merke til. Når 
folk i tillegg blir observert med kraftige lyskastere og 
store lommelykter, så er det ganske innlysende hva som 
foregår. Vi i GS er klar over problemet og vil gjøre grep 
der det er nødvendig. Hvis du skulle se noe som tyder 
på tyvfiske i lakseførende vassdrag, altså i Grenland 
Sportsfiskeres områder, så kan du melde dette til en av 
personene nedenfor. Det er viktig å informere alle om at 
våre kontakter med politimyndighet ikke nødvendigvis 
representerer GS. De har myndighet til å kontrollere alle 
vassdrag og elver som huser anadrom fisk.

I andre tilfeller, som f.eks. tyvfiske i våre vann, så kan man 
rapportere dette inn til Styret i GS. Der har vi andre som 
tar seg av oppsyn og følger opp uregelmessigheter.

Kjell. E. Høiby

TYVFISKE!

Fiskeoppsyn med  
politimyndighet:

Knut Nordskog 
Mob. 930 33 090

Jan H. Knutsen 
Mob. 915 67 344

Eigil Movik 
Mob. 996 91 083

Det meldes stadig om 
tyvfiske i noen av våre 
områder, og det er særlig 
i lakseførende vassdrag 
vi får meldinger om 
de mest graverende 
tilfellene. 

GS har tegnet ny kontrakt for hyttene på Hardangervidda.

Fra og med 01. januar 2019 løper den 
nye kontrakten i fem år. 

Bjørn Erik Eik forteller at de hadde en 
hyggelig prat med grunneierne og at 
antall vann og hytter blir som før. For 
mange medlemmer er sommerens tur til 
Gjuvsjåen årets høydepunkt, 

så nå er nok mange av våre ivrigste 
sportsfiskere svært fornøyde.

Nå er det viktig at medlemmene følger 
opp og tegner seg for de ukene som er 
tilgjengelige.

Tekst/foto: Kjell E. Høiby



25

GRENLAND SPORTSFISKERE

Denne dagen var det duket for stamfiske 
med noen av gutta i foreningen, jeg 
møter de i Klosterfossen i Skien. De 
representerer deler av Lakseutvalget i 
GS. Leder Morten Stensrud forteller at 
de er 15 stk. i utvalget. Stamfiske er en 
absolutt morsom del av alt det arbeidet 
de utfører og driver med. Han har vært 
med i utvalget i ca. 20 år, så han og disse 
gutta har lang fartstid og mye erfaring. 
De kan svare på alt innenfor feltet, tør jeg 
påstå.

Siden jeg visste lite eller ingenting om 
temaet var jeg en nysgjerrig tilskuer 
som stilte mange spørsmål. Jeg håper 
at denne artikkelen belyser foreningens 
metoder og hensikt med stamfiske og 
ikke minst forteller om Lakseutvalgets 
viktige arbeid.

Undertegnede trodde først det var snakk 
om stangfiske, noe jeg ikke synes var 
særlig spesielt. Må nødvendigvis ha 
hørt svært dårlig den dagen, for deretter 
trodde jeg det var stamfiskere - fiskere 
som hadde fast plass ved elvebredden. 
Helt til en klok mann stavet det for meg. 
Dette ville jeg nå sjekke opp i. 

Hva driver disse gutta med?? Jeg slo 
også opp på Google og fant en enkel 
forklaring der: Stamfisk, fisk som blir 
brukt til kunstig befruktning. Altså 
fiskeverdenens svar på fertilitetsklinikken, 
konkluderte jeg. Dette var spennende 
greier.

Kai Nordbø tok meg villig imot og fortalte 
at de i år vil prøve å skaffe ca. 20 liter 
rogn (litt variabelt fra år til år, men mellom 
17–25 liter) De treffes for stamfiske flere 
dager i løpet av høsten for å få nok laks 
til å ta rogn og melke fra. En fisk på ca.  
4 kilo gir ca. 1 liter rogn. Og for å befrukte 
rogn fra en hunnfisk trengs melke fra to 
hanner. Han forteller også at han har 
vært med på dette i ca. 25 år. Så med 
den historien disse gutta har, hva angår 
laksefiske, var nok noen av spørsmålene 
mine helt selvforklarende for dem. Mulig 
jeg mistet litt troverdighet når jeg spurte 
hvilken vei fisken svømte i laksetrappa, 
men skitt au. Kai tegnet og forklarte 
godt. For å se filming fra laksetrappa 
under vann kan man gå inn på det 
store internettet på denne adressen. 
Fascinerende og absolutt verdt en kikk.  
www.riverwatcherdaily.is/OneDay

Det var hektisk på fiskeplassen, laksen 
var denne dagen bitevillig og sto 
nærmest i kø. Mye stor fisk kunne lett 
skimtes under vannflata. Det var rett og 
slett kaos uti der. Jeg tipper det ble fisket 
opp 20 stk. bare på et par timer da jeg 
var der. Det nappa i ett. Dette var en god 
stamfiske-dag!

Her fiskes det med mark, reker, sluk og 
spinnere. Gutta hadde med seg et rikelig 
utvalg. Normalt er det ikke lov å fiske 
med reker i Skiensvassdraget. Det var 
teamwork på plassen. Når en fikk fisk, 
heiste en annen ned hoven i tauet. En 
merket, målte og tok skjellprøver, så 
lagarbeidet så ut som et innkjørt opplegg 
som fungerte godt.

Laksen som ble fisket opp svømte i en 
stor beholder med gjennomstrømning 
av vann. Deretter ble jeg fortalt at den 
flyttes den over i annen beholder på 
henger og transportert til anlegget som 
foreningen har på Skotfoss, i Skien, etter 
endt dugnadsdag.

Den store dagen for  
STAMFISKE!

En lørdag i oktober møter jeg 5 fiskeglade mannfolk klare for å 
fiske laks som får føre sine gener videre. I det jeg kommer inn på 
området heises en 13 kilos rugg opp. Fy flate for et beist! Faktisk 
på størrelse med et lite salongbord. Den grove kjeven kunne nok 

lett klippet av en middels lillefinger. Den så for meg ut som en 
dinosaurus og satt virkelig standarden!

Laksen sprella godt!  I beholderen var mange 
kilo muskler samlet.   

En flott hann-laks klar til å heises opp i hoven. 
Fra vannflaten og demningen er det noen 
meter, så en umulig jobb uten dette redskapet.   

Her måles laksens lengde. Denne ruggen 
veide 13 kilo og målte godt over 1 meter.

Tekst og foto: Unni Hauge
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En stor andel, bortimot 95–
97% av yngelen overlever på 
settefiskanlegget. Mens ute i 
naturen overlever bare noen 
promille. Foreningen satser på 
ca. 10 000 ensomrige, spretne 
laksesmolt neste år, som da er 
klare for nye eventyr. Og etter 
2-4 år er de gyteklare.

Som nevnt tidligere har gutta 
med seg utstyr for måling av 
lengde, merkeutstyr (all fisk 
det tas rogn fra blir merket), 
nummer på merket som settes 
i fisken kan kobles til vekt og 
lengde dersom den biter på 
kroken igjen siden. Det tas 
også skjellprøver som sendes 
til NINA ( Norsk institutt for 
naturforskning). Av skjell kan 
alder og DNA- leses. Det er 

viktig at det ikke tas rogn fra 
fisk som er eller har gener fra 
oppdrettsfisk. Ikke ofte, men 
av og til, får de laks av denne 
typen. Oppdrettslaks må bøte 
med livet. Man kan lett skille 
den fra villaksen. Den har små 
finner, for korte gjellelokk og 
innvollene henger mer fast i 
kjøttet. Enkelte laks tas det 
også leverprøve av. De blir i 
etterkant benyttet til dyrefôr. 
Laksen blir etter ‘bruk’ på 
settefiskanlegget satt ut igjen 
i Skiensvassdraget, forteller 
Kai.

Laksen de fikk denne dagen 
nærmer seg nå gyteklar, noe 
man kan se på gytedrakta, 
blir jeg forklart. Gyteklar 
betyr altså fruktbar. Laksen 

er dekket av et tynt slimlag, 
noe som forsvinner etter 
gyteprosessen. Mesteparten 
av laksen dør etter første 
gyting, mens noen drar til 
havet og klarer en gyterunde 
til. Laksen spiser ikke mens 
den går i ferskvann. Den kan 
altså være uten mat fra april-
september. Ganske utrolig! 
Og når den da etterhvert drar 
ut i havet igjen, tar den til seg 
næring der. Den vender til 
ferskvann når den skal gyte. 
Laksen er anadrom, noe som 
betyr at den gyter i rennende 
ferskvann. Den største 
registrerte sportsfiskefangede 
laksen ble tatt i Tana i 1951. 
Den veide ikke mindre enn 
32,5 kilo. Slå den!

Rogn tappes på foreningens 
lakseanlegg på Skotfoss. 
Der blir laksen ‘stryki’ og 
rogn og melke blandes. 
Befruktningstiden er ca. 2 
minutter før rognene skylles 
og legges i kar for modning 
og vekst. Så her går det 
unna, befruktningen skjer 
fort! Den slipper rogn lett når 
den er helt moden. Å stryke 
utføres ved å holde fisken 
ned buken opp, deretter fører 
man fingre langs buken mot 
‘bakluka’ på fisken. Der rogn 
eller eventuelt melke kommer 
ut. Laksen blir før denne 
prosessen bedøvet ( i balje 
med beroligende middel i 
15–20 sekunder) dette for at 
den skal holde seg rolig, ikke 
skader seg og er enklere å 

Skjellprøver tas. Skjell dras ut med tang.  
Full konsentrasjon her!   

Skjellprøver puttes i konvolutt og sendes til NINA. Laksetrappa i Klosterfossen. Laksen svømmer 
opp om høsten for gyting i ferskvannet.   

Morten i gang med merking av 
laksen. Laksen får godt stell, her 
på skumgummimadrass.    

Laksetrappas innløp fra Hjellevannet. Her inne blir laksen filmet.  
Bildet tatt fra demningen.  

Den store dagen for STAMFISKE!
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håndtere. Rogn blir deretter 
fraktet til settefiskanlegget på 
Eriksrød, Dammane. Der blir 
yngel foret opp før de er klare 
for å svømme ut i verden året 
etter. Gutta i lakseutvalget har 
vakt hver 7. uke, og da driver 
de med fóring og forefallende 
arbeid. Dette er i tillegg til 
arbeidet Tor Aschjem gjør.

Det er lett å se forskjell på 
hann- og hunn-laks. Hannen 
har den karakteristiske 
‘kroken’ i underkjeven når 
den er gyteklar, den er 
nærmest kobberbrun med 
innslag av rødt. ‘Damene’ 
er mer sorte/grå. Fargen 
varierer utfra hvor laksen er 
hjemmehørende og hvilket 
stadium den er i. Laksen blir 

mørkere når det nærmer seg 
gyting. Den grove kroken i 
hannens underkjeve danner 
en skikkelig grop i overkjeven 
og man kan se på ‘snuta’ at 
den buler og beveger seg når 
laksen biter kjeven sammen. 
Denne kroken utvikles 
under gytetiden, dette for 
å signalisere styrke overfor 
de andre hannene. Kroken 
gjør han også populær blant 
damene. Etter gytetiden 
‘trekker kroken seg tilbake’ 
og kjeven blir normal frem til 
eventuell ny gytetid.

På spørsmål om hva som 
skjer med yngel videre, 
forteller Kai at de blir solgt 
til regulanter og deretter 
satt ut i Tinnelva, Heddøla, 

Bøelva og Sauheradelva. 
Dette er en god inntektskilde 
for foreningen. Regulanter er 
pålagt denne type kultivering.

På spørsmål om de talte 
med fiskene de fikk 
under stamfiske  når de 
oppsummerte fiskesesongen, 
lo de godt. Nei, det ble for 
gæli, var svaret.

På tampen stilte jeg Kai et par 
uformelle spørsmål:

Hvis du kan velge mellom 
stekt fisk og burger, hva blir 
valget? Utvilsomt fisk!

Og på neste spørsmål fikk jeg 
et veldig uventa svar…

Hva synes du om uttrykket 
‘fiskelykke’, eller er all 
fangst basert på erfaring og 
kunnskap?

90% fiskelykke og 10% 
erfaring, sa han og smilte – 
antagelig av spørsmålet.

Takk for at jeg fikk være med 
på ‘showet’ og takk til Lasse 
Larsen, Steinar Kvammen, 
Morten Stensrud, Anders 
Stensrud og Kai Nordbø som 
stilte sporty opp på bilder og 
besvarte mine spørsmål. Dette 
var en morsom og absolutt 
lærerik dag!

Unni R.H

Og her en hann-laks, med den lett gjenkjennelige underkjeven.  
Harru sett så tøff!    

Kai har napp...  
eller er det bånnfast??  

Gode fisketips fra Kai, mulig de 
preller av Morten.

Her en hunn-laks. Lekker frøken dette!   

Her sitter de på rekke og rad.  
Disse gutta har utstyret i orden!   

Tekst og foto: Unni Hauge
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Foreningens  
FØDESTUE  

på Skotfoss
Slett ikke alle er klar over at det hvert år ‘popper’ ut tusenvis 
av nydelige lakse-rogn i den rustikke murbygningen midt på 

Skotfoss-brua. Deriblant meg selv. Nå vet jeg bedre!

Det dundrer i fossen og vi tar nå turen 
inn i bygningen der selve eventyret om 
laksen begynner. Nå var det klart for 
selve strykeprosessen!

En drøy måned etter at laksen ble fisket 
opp fra Klosterfossen i Skien er det 
nå det perfekte tidspunkt for tapping 
og blanding av rogn og melke. Det er 
svært viktig å merke glasset man har 
rogn i med hvilken nummer laksen har 
(ble merket på fangstdagen) og også 
nummeret til laksen det er tatt melke fra 
registreres. Dette for å finne tilbake til 
riktige rogn dersom noe viser seg å være 
feil med prøvene som tas i dag. Det tas 
fostervannsprøve og test av melken for 
HVER laks! Dette er en del jobb og denne 
prosessen er kostbar. Det koster flere 

hundre kroner å få analysert rogn/melke 
fra en laks.

Prøvesvarene fra skjellprøvene som ble 
tatt på fangstdagen er nå klare. Det var 
i år 9 laks som ble fisket med hensikt 
stamfiske, som måtte bøte med livet 
grunnet gener fra oppdrett, eller fordi de 
var fra andre vassdrag.

De som ønsker lakserogna velkommen 
til verden er alt annet enn hvitkledde 
jordmødre. Derimot er det barske 
mannfolk som varsomt behandler de 
‘nyfødte’ fra de popper ut til de skvulper 
befruktede rundt i Norgesglass. En gjeng 
på 8-10 stk. i regi av foreningen var nå 
klare for å brette opp ermene. Jeg må 
jo få innrømme at jeg blir litt varm om 

hjertet, ja med tanke på de mannfolka 
som står på og jobber dugnad år etter år 
for foreningen og ikke minst for laksen. 
Hyggelige var de også! Ingen nevnt og 
ingen glemt.

Selve strykeprosessen er en øvelse som 
virkelig krever teknikk og øvelse. For 
meg så det ut som rogna nærmest rant 
ut. Men det skal jeg si dere - det viste 
seg å være en lang skole for å bli en god 
‘stryker’. Hvis laksen spenner seg blir 
det null rogn, så den bedøves før selve 
tappingen. Jeg blir fortalt at det er viktig 
å ha en spesiell vinkel på selve halen/
bakpartiet og dra lange drag over buken 
med tommel og pekefinger. Det er også 
viktig å gi seg mens leken er god. Ikke 
stryke for lenge, men akkurat passe 

Tekst og foto: Unni Hauge

Her får laksen beroligende middel før 
prosessen.

Nøyaktig føring av nummer og papirarbeid må 
til. Reagensglass til prøvetaking. 

Fostervannsprøver tas. Fostervann kommer ut 
av fisken rett før rogn under strykeprosessen. 
Så her må man være klar med koppen.
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lenge, ellers ‘går’ blodranda. Noe som 
ikke er bra.

Rogn og melke blandes, rogn skylles 
og oppbevares som nevnt tidligere på 
merkede glass. Den som frakter disse 
glassene fra Skotfoss til Dammane 
(settefiskanlegget på Eriksrød) bør kjøre 
meget pent! Man burde jo hatt egen 
panserbil med den dyrebare lasten, spør 
du meg.

Rognene trenger 400 døgngrader for å 
klekke. I denne tiden er det lille rognet 
selvforsynt med næring. Etter klekking 
fóres yngelen opp i kar. De får da mat fra 
fôringsautomat mange ganger i døgnet.

Fjorårets smolt er selvfølgelig adskilt fra 
laksen de tar nå tar rogn fra. Hygienen 
er viktig for å unngå eventuell smitte. 
For å komme inn i det ‘aller helligste’ 
rommet må man gå gjennom en sluse 
og få på sko-overtrekk. Det er svært lite 
dødelighet i karene, noe de selvfølgelig 
er veldig fornøyde med. Kai Nordbø er 
også i dag den som guider meg rundt.

Litt pause i arbeidet må man jo også 
ha! Jeg blir invitert inn på pusterommet, 
som også fungerer som varmestue for 
blåfrosne fingre. På veggen ble jeg 
stående å kikke på noen pinner med 
hakk i, jeg ble fortalt at dette kalles 
en ‘Prest’. Små stokker som disse ble 
tidligere hengt rett ved fossen. 

Den som var heldig å få en laks kunne 
kakke’n i hue med presten og skjære 
et hakk for å markere fangst. Dette var 
en morsom greie! De var også merket 
med årstall. Julekakene var nå satt 
frem og kaffen var klar. Jeg takket 
etterhvert for omvisningen. Vel tilbake i 
bilen med masse inntrykk måtte jeg nå 
tines, for leppene var blå og nesa rød. 
Ikke bare all ære til dugnadsgjengen, 
men all ære til de som jobber dugnad i 
frysebokstemperatur. Jeg håper på flere 
treff med disse folka og rogna, for jeg må 
få med meg mer av ferden videre.

Unni R.H

Dette er 2017-modeller. Måler ca 10 cm. 

Tenk at dette etterhvert blir gode fiskehistorier! 

Karene der fjorårets smolt lever gode dager. 

Her håndteres ‘damene’ på riktig måte. 

‘Prestene’ henger til minne om gode lakse-
sesonger og til inspirasjon for kommende. 

Rogn og melke blandes i 2 minutter  
før skylling. 
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Tekst: Magnus Ripegutu Vike    Foto: Britta Heine

Tynningsfiske 
i Luksefjell
Lørdag 27. oktober fikk seks elever og to lærere fra Gimsøy skole 
være med ildsjelene i Grenland Sportsfiskere på tynningsfiske i 
Luksefjell. Elevene har valgfaget natur, miljø og friluftsliv på skolen, 
og fikk være med på en spennende dugnadsjobb.  

Hvordan tynningsfisket foregikk 
var nytt for mange, og det tok ikke 
lange tida før de fikk taket på det. 
Resultatet ble mellom 400–500 
ørret, ikke verst for en formiddags 
arbeid. Elevene fikk også være vitne 
til stryking av fisk, og fikk lære om 
hvordan GS forvalter og sørger for at 
vi kan nyte godt av fiskeopplevelser i 
nærområdet. 

Vi takker for at vi fikk være med, og 
håper på en reprise neste år! 

Med vennlig hilsen Gimsøy skole,  
valgfaget Natur, Miljø og Friluftsliv.
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Tekst og foto: Terje Christiansen

Karpe I Svarttjern?
Det har gått rykter om at det er observert karpe  
i Svarttjern ved Vassdalstjern. 

Undertegnede fisker i tjenna et par ganger årlig, og har observert 
økt aktivitet der de siste par årene. Det har vært merket sti inn fra 
Tutardalen (Dalsbygda ved Skotfoss), og det har blitt satt opp en 
«leir» med gapahuk av plast og granbar, samt at det henger en 
sovepose i huken.

Sist høst, lørdag 13. oktober var jeg der – da var det fremdeles 
varme i bålet da jeg kom til Svarttjern, men jeg så ikke noe til folk. 
En elgjeger i Dalsbygda jeg snakket med hadde sett folk som gikk 
innover mot Vassdalstjern og Svarttjern.

Kanskje det bare har vært noen «uskyldige» ørret og trytefiskere, 
denne lørdagen, som har fyret bål, eller om det er fiskere på jakt 
etter karpe?

Har du noe info om karpe i Svarttjern, ta kontakt med oss i 
Grenland Sportsfiskere!
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Lagring av veden
Veden på ”Huset” (900 sekker) er 
i liten grad sendt ut til hyttene, så 
den trengte bedre lagringsforhold 
for at den skal ligge tørt. Så det 
ble en gjeng som samlet seg en 
høstlørdag for å ordne dette.

Veden skulle lastes opp, kjøres opp 
til Sildrevika og lastes inn på låven 
der. Det gikk unna i godt tempo, og 
veden kom godt på plass i låven. 
Og vi som var med, var litt slitne 
i armer, bein og rygg, men veldig 
fornøyde med innsatsen.

Tekst: Torgeir Torgersen   
Foto: Are Johansen
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Din velsmakende samarbeidspartner 
til lite og stort

mathuset.no  |  tlf 405 54 422

• Snitter og lapskaus
• Koldtbord og tapas

• Gryter og steker
• Bryllup og galla
• Selskapslokaler

B E K L E D N I N G  •  T E LT  •  S O V E P O S E R  •  T U R U T S T Y R

Se vårt utvalg 
av fi skeutstyr
• Alt til sjø- og ferskvannsfi ske
• Fiskegarn

Vi selger:
• Løse kystfl uer/reker

• Tørr-/våtfl uer   • Meitemark

*  Medlemskort i GS må fremvises

Vi har 
bålpanner 

og tilbehør fra

Vi gir  15% rabatt 
på fi skeutstyr til alle 

GS-medlemmer*

HOVENGASENTERET I PORSGRUNN

ÅPENT 09–20    LØR 09–18
TELEFON 

35 57 17 00

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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Hvor kjent er du  
i GS sine områder?
Kan du se hvor dette bildet er tatt? 

Her har du muligheten til å vise hvor kjent du er i våre fiskeområder og samtidig 

være med i trekningen av et gavekort på kr 300,- hos Jakt & Fjellsport i Skien.

Send inn ditt svar til fiskesport@grenland-sportsfiskere.no innen 1. mars 2019.

Foto Trym Sigurdsen

Riktig svar på forrige konkurranse er: Venetjern

Vinner av forrige konkurranse ble Trond Moen. 

Vi gratulerer!

Mange av våre vann har 
«Fornavn» som: Øvre, 
nedre, nordre, søndre 
østre, vestre, midtre, lille. 

La dette være hintet denne 
gangen, og fortell oss hvor 
dette bildet er tatt.
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I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette 
Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrot-
midlene på tippekortet sitt. Har du ikke tippekort,  
så utsteder de det for deg i butikken.

GRASROTANDELEN

På forrige medlemsmøte 06.11. 
holdt Per Ø. Gustavsen et langt og 
informativt foredrag om kalking 
og problematikk rundt dette i våre 
nærområder. Mange hadde møtt 
opp denne kvelden siden vi endelig 
kunne stille relevante spørsmål 
direkte til den som jobber under 
Fylkesmannen på dette fagfeltet.

En del hadde nok ladet opp til 
anledningen med tungt verbalt skyts 
siden temaet og problemstillinger rundt 
kalking angår GS i aller høyeste grad. En 
kjent melodi er at Sondalsmarka vil bli 
rammet ekstra hardt dersom bevillingene 
på dette feltet strupes ytterligere.

Tilhørerne fikk erfare at det ikke bare 
handler om PH-verdier alene, slik 

mange tror. Man snakker også om en 
økning i LAI – verdier, den labile formen 
av aluminium. For de med begrenset 
kunnskap om kjemi er det vanskelig å 
forstå alle faguttrykk og vendinger, men 
det er helt tydelig at GS har folk med 
mye kunnskap om temaet. Særlig Roger 
og Aaste Johnsen kunne mye om faget, 
men så er de også direkte involvert på 
GS`s vegne når det gjelder prioriteringer 
i hvert enkelt vann. De har også et godt 
forhold til Gustavsen og blir hensyntatt 
når det skal prioriteres hvilke vann som 
får kalk og hvor mye. Det er likevel helt 
tydelig at økonomi spiller en sentral rolle 
i dette, noe Gustavsen selv erkjenner. 
Kalking med helikopter koster penger. 
Mye penger.

Gustavsen mener, som fagperson, 
at mange vann er overkalket. Dette 
gjelder særlig de der fisken mangler 
gytemuligheter. Alf Jensen, som vet svært 
mye om pionerarbeidet GS stod for flere 
ti-år tilbake, stilte flere kritiske spørsmål. 
Alle disse ble imøtekommet på en grei og 
informativ måte. 

Det er tydelig at våre fagpersoner, og 
særlig da Roger Johnsen, er kritiske 
til ørretens reaksjon på fremtidig 
kalkreduksjon. Alf jensen føyer seg også 
inn i rekken av dem som støtter opp om 
dette.

Det finnes mer informasjon om temaet på 
vannmiljø.no (Miljødirektoratet).

Tekst og foto: Kjell E. Høiby

PER Ø. GUSTAVSEN  
HOLDT FOREDRAG 
OM KALKING  
OG RESTRIKSJONER
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Historier fra den gamle 
mannen i hornet
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Da gjedda og tryta kom til Eiangen
For en god del år siden kunne vi lese at det var tatt gjedde i Eiangen. Jeg mottok en lite hyggelig telefon samtale om 
dette, og mitt svar var at hvis dette virkelig var sant, så ville hele vassdraget ned til Hoppestad være ødelagt…

Jeg ville uansett undersøke de horrible 
påstandene først. Det skulle vise seg 
at det var noen «sauheringer» som 
ville skremme en grunneier, som for 
øvrig var GS-medlem. De dukket opp 
med en sprell levende gjedde i en 
plastpose med vann. Da grunneieren 
så dette ble han naturlig nok redd. 
Der og da burde jo denne saken vært 
avsluttet, men grunneieren ble aldri 
gitt noe dementi. 

Saken endte selvfølgelig opp hos 
«jungeltelegrafen» og hele bygda 
hadde nå fått noe å snakke om. Til 
slutt fikk avisene tak i historien og det 
ble slått stort opp i lokalpressen. 

Jeg fortalte historien videre til venner 
og kjente, og etter noen år var alt 
glemt.

Løvenskiold-Fossum hadde plassert en 
arbeidsbrakke og stall ved Tonebekk, 
helt vest i Eiangen.

En kar fra Bestul hadde fått jobben 
med å hugge furutømmer og over-
nattet på denne plassen mens han 
jobbet med prosjektet. Som matauke 
hadde han fisket en del tryter nede i 
Sæterdalstjønna. Der var det stor, fin 
tryte som egnet seg godt til matfisk. Da 
han kom hjem satte han seg ned ved 
vannkanten i Eiangen og flådde og 
renset fangsten. 

Da kom en hytteeier forbi og han fikk 
sjokk da han så alle trytene. Han kom 
fossroende opp til meg som lå på 
Holmen og beklaget seg over at det nå 
var kommet tryte i dette flotte vannet. 
Nå var Eiangen helt ødelagt, mente 
han. Jeg rodde ned til Tonebekk for å 
undersøke saken, og da jeg så hvem 
det var snakk om så lo jeg godt. 

Av disse to, gamle historiene så kan 
vi kanskje lære ett og annet, noen og 
enhver. Det kan vøre gøy med en spøk, 
men den bør nok ikke gå for langt.

Gordon.

Fisker-whisky
Et familiemedlem i det berømte konsernet som 
produserer «Johnnie Walker» pleide hvert år og fiske 
laks i Namsen. 

Han hadde whiskyen på karakteristiske krukker som etter 
hvert hadde en lei tendens til å falle over ende. De rullet 
ofte bortover gulvet og endte opp som glasskår. Både ved 
elvebredden og i båten var dette et problem. I prammene 
rullet ofte flaskene, eller krukkene rundt – frem og tilbake. 

Det sies at dette var en av grunnene til at ideen om 
firkantede flasker ble unnfanget. Som sagt, så gjort.  
Etter dette ble laksefiskerne fornøyde – både med fisket 
og med drammen.

Gordon.



37

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

GRENLAND SPORTSFISKERE

Tradisjonsrikt blad: 

Bjørg klipper og limer
Dag Kr Doksrød sier: ”Fiske-sport” var opprinnelig 
medlemsbladet til Norges Sportsfiskerforbund. Dette 
forbundet gikk inn i Norges Jeger og Fiskerforbund, og 
da blei navnet på medlemsbladet ledig og GS tok det i 
bruk, altså fra 1930-åra.

Bjørg Aas



 Fra Fiske-sport nr. 1 – 1980 
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 Faksimiler:  
Finn Sigurdsen

 Redaktør: Per Haugen
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Friskt stangpust
PRODUKTNAVN:  
John Morgan Telemark 
lettspinnstang UL

PRODUKTFAKTA: Todelt haspel-
stang for slukvekter 2–12 g.  
Lengde: 6 fot.  Leveres i stangtrekk.

VURDERING: Dette er en lett og følsom 
lettspinnstang med toppaksjon. Stanga 
er kort og framstår litt puslete ved første 
øyekast. Så feil kan man ta. Stanga 
har imponerende spenst og sender 
selv små spinnere og sluker langt av 
gårde. Stanga takler greit slukvekter 
opp til 15 gram. Til nød kan du kaste 
tyngre skyts, men da må du holde 
igjen litt påkraftbruken. Størrelsen gjør 
at den er lett å ha med på tur, men 
dette er også en av de mest følsomme 
haspelstengene jeg har prøvd. 

For en som er mest opptatt av å 
vifte med fluer, skal det litt til for å 
konvertere. Men denne lettspinn  stanga 
har gjort slukfisket moro igjen. Stanga 
er såpass følsom at du kjenner fiskens 
krefter og bevegelser, og gir samtidig 
svært presise kast. Bunndelen blir 
jeg ikke helt klok på. Den har ekstra 
lengde for at du skal kunne kaste med 
to hender, men på en så lett stang er 
ikke dette nødvendig. Her kunne man 
kanskje prioritert å laga et enda bedre 
grep. Mer er det ikke å utsette på denne 
stanga, som for øvrig er produsentens 
«hjertebarn». Ei så god haspelstang til 
under tusenlappen, skal du lete lenge 
etter. 

Vurdert av Lars Reitan

PRIS: kr 899,-    
 

LEVERANDØR:    John Morgan Telemark AS,    tlf. 478 95 468    www.johnmorgantelemarkas.com

John Morgan 
Telemark

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Når vinterkulda biter, og mørket fester taket
Når årstiden forbannes og man lengter sårt tilbake

Så vit da at det nytter å samle gode minner
Om fisken som vaker og solen som skinner

Tenk på turene, hyttene, bålet som brenner
Og alle dine flotte foreningsvenner
I GS så får ikke vinteren bestemme

Vi tar aldri pause, nei det kan du glemme
Alle kan bli med, ta med deg en venn

Og om våren da starter vi forfra igjen!

K.E.H.

Tekst/foto: Kjell E. Høiby
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1. Fiske i våre områder krever gyldig medlemskort, eller gjestekort som gir rett til fiske. Disse skal 
medbringes under fiske.

2. Bare stangfiske er tillatt. Hver fisker kan kun benytte 2 stenger med maks 2 opphengere under 
fiske. I følgende vann er oterfiske tillatt fra foreningens båter: Døla, Fjellvannet, Horta, Røyvannet, 
Stengestad, Ørjevann/Bustul, Åslivatn og Slettevannet samt Homvatn ved Gunnhildsbu.

3. Det er forbudt å bruke levende agn. Unntatt er bruk av meitemark, maggot, fjærmygg og lignende.  
Se ellers Lov - 1974-12-20 nr 73: Lov om dyrevern.

4. All motorisert ferdsel er forbudt i våre områder, unntatt fra denne regel er kultivering og annen 
nødvendig transport, som er godkjent av styret, grunneiere og kommune. Denne regel gjelder ikke for 
Norsjø. Elektrisk påhengsmotor kan benyttes i Fjellvannet.

5. Bare foreningens båter kan benyttes under fiske. Medbrakte båter, flyteringer og bellyboat kan ikke 
benyttes. Bellyboat, flytering, kano eller kajakk kan benyttes i Slettevannet. Bellyboat og flytering, 
drevet av svømmeføtter, kan også benyttes i Bonntjønn, Merratjern, Smalvann, Surtetjønn v/ Eiangen, 
Store- og lille Tvittingen (vår del) og Åletern Nordre. Bellyboat, flytering, kajakk eller kano skal 
være tørt før de benyttes i GS sine vann. Fra disse båtene er kun tillatt å bruke mark-, flue- eller 
lettspinnutstyr. Egne båter kan benyttes i Norsjø.

6. Under fiske i våre områder på Hardangervidda skal all ørret under 23 cm settes ut igjen hvis mulig.

7. Fiske er tillatt hele året. Unntatt er vårt område på Hardangervidda.

8. Det skal leveres fangstrapport. Se egne retningslinjer på: www.grenland-sportsfiskere.no

9. Overtredelse av våre fiskeregler kan resultere i eksklusjon fra foreningen og dermed tap av 
fiskerettigheter.

10. Dersom ett av våre medlemmer blir anmeldt og straffet etter norsk lov for ulovlig fiske utenfor våre 
områder kan det resultere i eksklusjon.

NB! All ferdsel i våre områder skal skje på naturens premisser. All søppel skal taes med hjem. 
Området skal forlates slik du ønsker å finne det. Bruk av åpen ild i sommerhalvåret er forbudt.  
(15.4 – 15.9). Se ellers, Lov 1992-05-15 nr 47: Lov om Laksefiske og Innlandsfiske av 15. mai 1992.

VÅRE
  FISKEREGLER
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Tlf.: 35 52 04 50 –  Amt. Aals g. 91, 3716 SKIEN

Motivet er fra Åslivannet
Maler bilder på bestilling

Gjermundsen Kunst & Rammer
Rammeverksted - Kunstartikler - Restaurering

Luksefjellveien 201, 3721 Skien
Telefon 35 59 03 89 - Telefax 35 59 06 95 - Mobil 917 52 743

Gimsøy 
Blomster

Gråtenvegen 26
3732 Skien

Tlf. 35 52 62 68
Banken for Telemark og telemarkinger

Rødmyrjordet 2 - 3735 Skien    Tlf. 35 59 50 00

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Han Bernt var sportsfisker, og 

bortreist støtt og stadig hele 

sommer’n i gjennom. 

Så gikk det ikke likere enn 

at kameraten hans besøkte 

«sportsfiskerenka»  Da de var som 

mest i gang, stønnet hun «kyss meg»

– Er’u gæern, jente?! svarte han,  

vi skulle ikke engang gjøre det  

vi holder på med nå…

Innsendt av Trond Eriksrød
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STØRST på GULV
TEPPER  •  PARKETT  •  LAMINAT  •  BELEGG

SKIEN
PORSGRUNN

ETN Grafisk

etn.no
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Arne Thorsen Spedisjon AS • www.arne-thorsen.no • firmapost@arne-thorsen.no

1953–2013 • 60 ÅR I TJENESTE FOR HANDEL OG INDUSTRI

Langtransport  - Spedisjon -  Distribusjon - Lagring - Ekspress -  Fortolling

Arne Thorsen Transport AS, Kjørbekkdalen 10, 3735 Skien • Tlf. 35 50 47 00 • Fax 35 50 47 01 

www.svanstul.no  |  35 50 43 50  |  904 77 871    

Fritidsparadiset en halvtime fra Skien!
Sommer som vinter for turglade, jakt- og fiskemuligheter.
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tomter  

solgt!
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Returadresse:
Grenland Sportsfiskere
Postboks 144
3701 Skien

De fleste bladene leveres uadressert av 
Telemark Distribusjon. Savner du eller andre et 
blad, så gi beskjed til redaksjonen, eller meld 
fra til fsigurds@online.no så vil vi følge det opp.
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