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Bjørn Erik Eik  
Leder

Hei alle sammen! I skrivende stund har Årsmøtet 
vært og jeg må igjen takke for tilliten. GS er en 
sunn forening med gode rutiner i alle ledd. Dette 
sammen med engasjerte tillitsmenn gjør lederjobben 
uproblematisk.

Med overskriften mener jeg alle fiskestenger som 
henger klare på veggen, med håp om snart å bli brukt. 
Jeg gleder meg i alle fall til våren selv om tankene 
uunngåelig går til alle de menneskene som lider 
under en gal manns verk. Må det snarlig ta slutt.

Vi skulle jo nå, i våres, hatt vår 85-års fest. Den valgte 
vi å avlyse på grunn av usikkerheten rundt åpningen 
av samfunnet igjen. Tradisjon tro så er det ved hver 
årsfest en diplomkomite som ser på alle som jobber 
dugnad for GS. Disse utmerkelsene pleier å bli delt 
ut på årsfesten. Da den ble avlyst ble disse delt ut på 
Årsmøtet.

I år var det mange som fikk diplom for dugnads-
innsatsen gjennom mange år. GS fikk også tre nye 
æresmedlemmer for lang og tro tjeneste. Gratulerer 
til alle sammen. Det er dere, sammen med alle andre 
tillitsverv, som gjør GS til hva vi er.

Utvalgene jobber med sine planer for sesongen. 
Hyttene blir leid ut jevnt og trutt og de trenger ved. En 
oppgave som aldri tar slutt. Fiskeutvalget jobber jo for 
det meste på anlegget med klargjøring til ny sesong. 
Klekkingen er så smått i gang. Mye annet ligger jo litt i 
dvale på vinteren.

Fluegruppa er jo ivrige hele året, med kastetrening 
inne og de er med på casting-stevner. Her gjør vi det 
også bra med et par helt på toppnivå. Kanskje de til 
og med får mer fisk enn oss andre som ikke trener.

Barne- og ungdomsgruppa er allerede i gang med 
aktiviteter. Dette setter vi utrolig stor pris på og vi får 
håpe at så mange som mulig kan hjelper til her. Dette 
er vår fremtid, så støtt opp.

Vi endte i år også med ca. 15000 timer dugnad, og 
det er imponerende bra. Vil her trekke frem seniorene 
våre som velger å bruke tiden sin på dugnad nede på 
anlegget. De hjelper Tor med finneklipping på små 
fisk, og ikke bare noen, men innpå 90000 stk. Det er 
bra jobba.

Er du på tur så ta bilder, skriv en historie og send til 
Fiskesport. Redaksjonen jobber alltid med stoff, men 
ønsker mer. Det er vårt vindu ut til medlemmene, til vi 
er tilbake med medlemsmøter.

Håper alle får vært mye ute og brukt naturen. Den er 
Coronafri og på vår side uansett. Nå står påsken for 
døren så vi får satse på fint vær og varm vår.

Jeg vil takke alle som gikk ut av sine verv og ønske de 
nye velkommen. 

Det er alle dere som gjør 
Grenland Sportsfiskere til 
det vi er: Noe vi alle kan 
være stolte av!

Med ønske om en fin vår og 
SKITT FISKE!

Trykk: ETN Grafisk

Opplag: 1.800 eksemplarer
Utgivelser: Fire utgaver per år.

Forsidebilde:  
Vårstemning poå Svanstul.  
Foto: Kjell E. Høiby

Håp i hengende snøre!
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Dugnad

Medlemmer

Endelig vår og ny fiskesesong!

av Kjell. E. Høiby 
Redaktør, Fiskesport

Som redaktør er det nesten 
alltid litt gjevt å få lov 
til å blåse i gang en ny 
fiskesesong. Den mørke, 
triste og kalde årstiden 
ligger snart bak oss, og det 
er tid for å speide etter vak. 
Utstyret skal ut fra skuffer 
og skap, sneller skal snøres 
og smøres. Hytter skal 
forhåpentlig leies og brukes, 
og favorittplassene skal 
besøkes på nytt.

Personlig har jeg uvanlig 
lyst til å holde en fiskestang 
i hendene igjen, for jeg 
sliter i skrivende stund med 
ettervirkningene av Korona. Alt 
er et slit og pusten er tung. Jeg 
er svimmel og ør - mye mer 
enn ellers, ifølge min kone. 
Det kreves litt ekstra for å få 
ting gjort. Det har vært en stri 
tørn for en med underliggende 
helseplager. Men, for hver dag 
som går er vi nærmere våren 
og lyset, varmen og tørre 
veier. Og det er faktisk ganske 

helsebringende å trekke frem 
disse tankene når en sliter litt. 
Jeg innbiller meg i alle fall det.

Redaksjonen har jobbet 
jevnt og trutt, selv om mine 
helseplager tilsa at vi måtte 
droppe redaksjonsmøtet 
denne gangen. 

Med så flinke folk som jeg får 
lov til å «sjefe» over, så pleier 
vi å klare brasene uansett. 
Hans Martin Fahre og Erik 
Åtland er nye journalister fra 
og med 2022, noe vi er svært 
glade og takknemlige for. 
Dugnadsånden er enestående 
også i vårt utvalg, og mange 
er velvillige når vi maner til 
innsats. Slikt blir det solide 
«Fiskesport» av.

GS er en bunnsolid forening, 
noe årsrapportene vitner om. 
Det nedlegges enorme antall 
dugnadstimer og økonomisk 
står vi sterkt. Det skal vi 
virkelig glede oss over, for 

utgiftene til distribusjon av 
bladet vårt har steget med 
flere titalls tusen kroner pr. år. 
Aldri har det vært viktigere 
å se den fabelaktige jobben 
Trond Eriksrød nedlegger 
som reklameansvarlig i 
bladet. Vi trenger hver eneste 
krone, og skulle noen lesere 
ønske å kjøpe reklameplass 
i «Fiskesport», eller kjenner 
dere noen som vil reklamere 
sitt firma gjennom oss, så 
kontakt Trond. Vi har gode 
priser og betingelser.

Vi har også mange lesere – 
ikke bare GS-medlemmer.

I disse dager feier en sur 
vind fra øst over de fleste 
land. Ikke bare her i Europa, 
men egentlig i hele verden. 
Desperate og livredde 
mennesker, mange kvinner 
og barn, er jaget på flukt fra 
en krigshissende despot i 
Russland. Skoler, sykehus og 
boliger i Ukraina er bombet 

sønder og sammen mens 
folk løper for livet. Vi skal 
aldri glemme hvor godt vi har 
det – vi som kan smøre en 
diger matpakke, sette oss i 
en bil sammen med venner 
og dra på fisketur i trygge, 
solide Norge. Vi som kan 
samles over en kopp kaffe på 
«Dammane», GS-Huset eller 
møtelokalet vi leier. Vi som 
kan møtes på Modammen 
der barna kan løpe fritt og 
trygt mens vi gleder oss 
over enestående bevertning 
med pølser, kaker, kaffe og 
suppe. Vi som har penger til 
å løse fiskekort og kjøpe en 
overflod av fiskeutstyr. Vi som 
er GS-medlemmer og ser hvor 
heldige vi er.

Skitt fiske!
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Hei du!
Du som elsker å fiske, du som trives på tur, du som har en god idé eller en historie. Du som 
fisker med det nyeste utstyret eller deg som fisker med morfars bambusstang. Du som liker 
å fotografere eller kanskje har noen artige bilder som forteller litt om GS sin historie.

… Du som vil dele noe med andre 
fra nyere eller «gamle» dager. 
Har noe gøy skjedd med deg på 
tur? Har du hatt en skikkelig god 
turopplevelse eller har du vært 
på tur der ingenting gikk som 
planlagt? Eller vil du fortelle hva 
GS har betydd for deg? 

Det er nok utrolig mange 
morsomme, lærerike og interes-
sante historier «der ute» blant GS 
sine mange medlemmer. 

Har du har tenkt tanken om å dele 
din historie, men så blir det bare 
med tanken? Noen synes data 
og mail ikke er så enkelt, noe jeg 
absolutt kan forstå.

Hvis du vil fortelle en historie 
som kan glede noen, få noen til å 
trekke på smilebåndet eller som 
kan få i gang tanker og meninger, 
så vil jeg skrive mens du forteller. 

Kanskje din historie kan inspirere 
andre til å tørke støv av gammelt 
utstyr og dra på tur! 

Vi kan ta det over telefon eller 
vi kan treffes. Vi gjør det som er 
enklest for deg. Vi i Fiskesport-
redaksjonen vil gjerne høre fra deg 
og vi vet at din historie vil glede 
mange! 

Med vennlig hilsen 
Unni Rui Hauge, tlf. 907 27 847
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HVA SKJER?
Da håper vi at medlemsmøtene våre igjen kan gå som planlagt, første tirsdag i måneden,  
men følg med på GS hjemmeside: www.grenland-sportsfiskere.no, i tilfelle vi igjen må  
ta hensyn til coronaen.

TIRSDAG 5. APRIL kl 19.00 
Medlemsmøte hovedforeningen.  
Foredrag med Ole Martin Gjelbu om  
laks og sjøørettfiske i elv.

TIRSDAG 3. MAI kl 19.00 
Medlemsmøte hovedforeningen.

TORSDAG 26. MAI (Kr. Himmelfartsdag) 
Familiedag på Modammen. Fra kl. 10.

TIRSDAG 7. JUNI KL. 19.00 
Medlemsmøte hovedforeningen.

Medlemsmøtene holdes i Gjerpen  
Menighetshus og det er salg av kaffe,  
mineralvann og wienerbrød – samt loddsalg.

GS-huset har adresse Luksefjellveien 839b, 3721 Skien       Gjerpen Menighetshus har adresse Håvundveien 11, 3719 Skien

Møt opp til hyggelig samvær med andre GS-medlemmer og familier!

Seniorgruppa i GS arrangerer igjen vårens vakreste eventyr!
Konkurranser / natursti for voksne og leker for barn – premie til alle barna.

Det vil bli servert ertesuppe, pølser, brus og kaffe.

Oppmøte/påmelding fra kl. 10:00, start kl. 11:00 (ingen startkontigent).

FAMILIEDAG  
på Modammen torsdag 26. mai

BILDET ER FRA 2018  – NOEN SOM KJENNER SEG IGJEN?

DE TO SISTE ÅRA HAR VI HATT  

CORRONA-STENGT MEN NÅ SATSER VI!

FLUEGRUPPAS TERMINLISTE FINNER DU PÅ SIDE 14
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

ul f@ent-solbakken.no 

NYBYGG - TILBYGG - RESTAURERING - TERMOGRAFERING

Per Ivar eIdem

1. Hvor lenge har du vært medlem i GS? 
– Det har blitt ca 7 år.

2. Foretrekker du ferskvann eller sjøen 
når du skal fiske? 
–Jeg foretrekker nok ferskvann 

3. Hvilken hytte besøker du oftest? 
– Det har blitt Stengestad. 

4. Har du noe favorittvann? 
– Nei, jeg liker å variere og prøve nye 
steder.

5. Hva slags fiskeutstyr foretrekker du? 
– Jeg fisker med spinner og mark 

6. Hva har du alltid med deg på tur? 
– Termos med kaffe er alltid med.

7. Hvor stor er rekordfisken din? 
– Jeg fikk en røye på 2,6 kg en gang :-) 

8. Benytter du deg av våre områder til 
annet enn fisketurer? 
– Ja, jeg plukker multer, blåbær og 
tyttebær 

9. Hva er ditt beste «fiskeminne»? 
– Det var nok den gangen jeg fikk røya 
på 2,6 kg.

10. Hvis du kunne – hva ville du 
forandret i GS? 
– Jeg syntes det aller meste fungerer 
godt. 

Fiskesport fortsetter spalten ”10 kjappe”.  
Den består av ti raske spørsmål til et medlem 
i Grenland Sportsfiskere. Spørsmålene er de 

samme fra gang til gang, og denne gang  
er det Per Ivar Eidems tur.

10
KJAPPE
Tekst og foto: Hege Johnsen 
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Din velsmakende samarbeidspartner 
til lite og stort

mathuset.no  |  tlf 40 55 44 22

• Snitter, lunsj og møtemat
• Tapas, koldtbord og lokalmat

• Gryter, lapskaus og steker
• 3 retter, bryllup og galla

• Selskapslokaler

 35 54 16 27  //  www.elektroteam.net

33 33 57 00
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MED FLY OVER 
LUKSEFJELL OG 
SAUHERADFJELLA  
– Søren (86) på tur over kjente områder

Tekst og foto: Erik Åtland

Jeg leser med stor glede og interesse ulike saker som blir trykket i 

bladet. Det er moro å lese beretninger fra fisketurer, historie fra GS sine 

områder og andre saker om både fiskevann, kultivering og foreningens 

hytter. Her kommer en historie med et «luftig» preg.
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Som en relativt ung mann, har jeg vært 
så heldig å få meg en fiskekamerat på 
godt over 80 år. I 2016 flyttet jeg, etter 
10 år i Oslo, tilbake til Porsgrunn. Jeg 
har helt siden jeg var liten vært glad i 
å fiske, men det var stort sett noe jeg 
drev med på hytta vår i Øyfjell. De siste 
årene jeg studerte, kjøpte jeg meg en 
fluestang. Etter varierende suksess, en del 
frustrasjon og mange tapte fluer som ble 
hengende igjen i diverse trær og busker, 
knakk jeg til slutt koden og fikk dreisen 
på fluekastingen. Da jeg var ferdig med 
studier og jobb i hovedstaden, og klar for 
lærerjobb i Grenland, var det på tide å 
gjøre seg kjent med fiskevann i Grenland. 
Jeg tok da kontakt med Søren Sem, en 
gammel venn av mine besteforeldre. 
Helt fra han var en liten gutt har han 
hatt utallige turer med fiskestanga og 
kaffekjelen i Luksefjell og Sauheradfjella. 

Også i en hektisk hverdag som direktør 
ved Norsk Hydro på Herøya tilbrakte 
Søren ofte helger og kvelder med 
fiskestang i disse områdene. 

Første gang jeg tok turen opp til Søren, 
var det fram med kartet. Han fortalte om 
gode og mindre gode fiskevann, flotte 
fjelltopper og flere historier fra hans egne 
turer gjennom mange år. Siden 2016 
har det blitt mange kaffekopper og mye 
fiskeprat med Søren. Jeg må ringe ham 
for å avlegge fangstrapport når jeg har 
vært på fisketurer. Søren har lært meg 
mye jeg ikke visste om ulike plasser, 
historier fra krigen, hvordan de jobbet i 
GS med kultivering av vann opp gjennom 
historien, og jeg har fått høre mange gode 
historier fra hans egne turer. 

Søren viste meg, som sagt, hvor det var 
godt fiske, og han fikk meg til å melde 
meg inn i Grenland Sportsfiskere. Det har 
jeg ikke angret på! Det har blitt mange 
fine fisketurer i GS sine områder de siste 
åra. 

Søren er nå 86 år gammel, og helsa er 
ikke som den en gang var. Det er derfor 
noen år siden Søren sist tok beina fatt og 
vandret innover til vannene i Løvenskiolds 
skoger. Jeg har de siste 4 årene tatt med 
meg Søren til noen vann hvor det er bilvei 
helt frem. Der har vi kost oss med fisking, 
kaffe, mat og god prat. Jeg har selv rukket 
å bli 37 år gammel. >>

Fiskekompiser:  
Søren og meg på fisketur
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>>   Å være på tur med en som har 
vandret i disse områdene et helt liv, er 
både hyggelig og lærerikt for meg, og 
Søren setter stor pris på å se gamle, 
kjente områder igjen. Vi koser oss stort på 
disse turene, begge to.

Enten vi har vært på tur sammen eller 
pratet over en kaffekopp i stua hjemme 
hos Søren, har han ofte snakket om de 
fine områdene som han ikke kommer til 
lenger, som f.eks Steinbruvann, Narefjell 
og vannene videre innover. Det begynner 
å bli mange år siden han var der, og jeg 
fikk en idé om at det måtte være moro 
for ham å få se områdene der igjen. 
Derfor begynte jeg å undersøke litt, og 
kom i kontakt med Skiensmannen Hans 
Inge Haukenæs, som eier et 4-seters 
fly. Jeg ringte og forhørte meg om 
mulighetene for en tur over Luksefjell og 
Sauheradfjella. Dette skulle kunne la seg 
gjøre! Jeg tenkte at dette skulle være en 
overraskelse for min gamle fiskekompis, 
men så kom jeg til å tenke på at jeg 
kanskje burde lodde stemningen før jeg 

bestilte turen, i tilfelle han ikke skulle ha 
lyst til å sette seg inn i et lite fly. På vei 
hjem fra en tur vi hadde til Blokkevann, 
spurte jeg om han kunne tenke seg å 
se igjen de gode gamle vannene og 
områdene han ikke har fått sett på mange 
år. Dette var noe han virkelig kunne 
tenke seg! Dagen etter kontaktet jeg 
Haukenæs, og vi hadde en avtale. 

10. august klokken 18.00 tok vi av fra 
Geiteryggen, Søren foran ved siden av 
flygeren og jeg i baksetet. Søren var 
veiviser og pekte og forklarte hvor vi 
skulle fly. Vi satt nesa nordover, over 
Gjerpensdalen, mens vi så Fjellvannet, 
Luksefjell og Sauheradfjella i det fjerne. 
Vi hadde klarvær og relativt lite vind, så 
det var fint flyvær. Vi svinge litt til høyre 
og så Siljan nede til høyre, før vi dro litt 
til venstre igjen og satte kursen i retning 
Steinbruvann. Dette vannet var det første 
vannet Søren anbefalte meg. «Dit må du!» 
var beskjeden første gang han dro opp 
kartet foran meg. Vi fløy fram og tilbake 
over Steinbru, Eiangen, Narefjell og alle 

de andre flotte plassene i området. Vi 
fløy tilbake over Siljan og dro en tur over 
Skien og Porsgrunn, tok en titt ned på 
Sørens gamle arbeidsplass ved Hydro på 
Herøya, «vinket» til min kone og datter på 
verandaen på Eidanger, og fløy tilbake 
mot Geiteryggen og traff rullebanen en 
drøy time etter at vi tok av. Min lille idè 
om å ta med Søren over «GS-områdene» 
viste seg å være stor suksess. Det ble en 
fin og behagelig tur, og det var gøy å se 
hele området fra lufta. Min venn Søren 
var helt i hundre etter turen. «Tenk at jeg 
fikk se Sauheradfjella igjen! Det var en 
fantastisk tur!», har Søren sagt både en og 
to ganger etterpå. Det var fint å kunne «gi 
noe tilbake», som takk for alle gode tips 
om fiske og fiskesteder som Søren har gitt 
meg. En flytur over områdene «våre» er 
noe jeg virkelig vil anbefale, dersom du 
skulle få muligheten til det.

Tekst og foto: Erik Åtland

I lufta: Hans Inge Haukenæs (til venstre) og Søren Sem (til høyre).
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Flott utsikt!
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KASTENYTT Tekst og foto: Terje Christiansen og Marius H. Johannessen

12

Rjukan & Tinn Fluefiskeklubb 
arrangerte 5#CUP-stevne for første 
gang i Såheimshallen på Rjukan  
12. desember 2021. 19 deltagere stilte 
opp på stevnet.

Gard Thompson fra Kristiansand, 
kastet 76 poeng (av 80 mulige) 
i presisjon, og vant lengde med 
34,79 meter – det holdt også til 
sammenlagtseier!

Bjørn Knutslid fra GS, kastet 34,85 
meter i innledende runde, 33,42 meter 
i finalen som holdt til en solid 4. plass 
i lengde. 

Gari Aikio kastet 32,05 meter som 
gav 7. plass. Undertegnede, Terje 
Christiansen, nådde ikke helt opp, 
men 51 poeng gav en 6. plass i 
presisjon.

Det tredje 5#CUP-stevnet var lagt 
til Tromsø 22. januar. Det ble et stort 
«korona-frafall» på kort varsel, men 
Gari og undertegnede valgte å dra. 

Vi ble enige om at det var viktig med 
å delta i konkurransen for å prøve å 
oppnå gode personlige resultater. 

I innledende runde i lengde kastet 
jeg ny pers med 32,72 meter i lengde, 
men Gari slo meg i finalen med kast 
på 32,02 meter som holdt til 1. plass. 
I presisjon tangerte jeg min rekord på 
68 poeng som holdt til 1. plass.

Neste runde i 5#CUP, lørdag 
12. februar, ble holdt på vår 
hjemmebane i Skien Fritidspark.  
28 deltagere stilte, så mange har vi 
ikke vært på mange år! 

Under slike «forhold» teller 
hvert poeng og cm i øvelsene! 
Bjørn Knutslid tok beste av våre 
plasseringer med 6. plass i lengde. 

En 8. plass i presisjon med 55 poeng, 
holdt ikke til finaleplass (de 6 beste) 
for undertegnede. Med sine 51 poeng 
i presisjon oppnådde Gari 10. plass.

Steinar Røstad gjorde det sterkt både 
i presisjon (70 poeng i innledende, 64 
poeng i finalen og lengde 35,71 meter) 
det holdt til en solid sammenlagtseier!

Fullstendige resultater finner du på 
castingforbundet.no

Innendørs-NM og 5. runde i 5#CUP 
avholdes i Åsanehallen i Bergen  
24. mars. Dette er også en del av NM-
Veka, hvor NRK er til stede.

Tinn & Rjukan Fluefiskeklubb 
arrangerte 5#CUP i Såheimhallen.

VM I FLUEKASTING  
skal avholdes på Kvitåvatn, 
Gausta/Rjukan 10.–14. august!

International Casting Sport Federation 
har tildelt Norge stevnet. 

Stevnet skal arrangeres i nært 
samarbeid med Destinasjon Gausta,  
Gaustablikk Fjellresort og Casting-
forbundet sammen med Rjukan &  
Tinn Fluefiskeklubb.

Her blir det mulig å se utøvere fra hele 
verden som kaster alt fra «ørret-klasse» 
til «spey / laks».
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Blinkene ligger med «ukjent» 
avstand fra min 8m – 15m.  
Jan Vidar Josephsen kaster  
her 5 poeng på lengste 
blinken. Han vant finalen  
med 68 poeng.

Selv om det var få 

deltagere i Tromsø 

oppnådde Gari (til 

venstre) og Terje 

gode resultater.
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Banken for Telemark og telemarkinger
I forkant av aktivitetene, der det er nødvending,  
vil dere motta info på epost.

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

Hilsen Per Øivind Arnesen, leder 
tlf. 941 53 408  –  epost: poa1000@online.no

Fiskekonkurransen i Slettevannselva: 
Fra 1. april til 1. november, lengste fisk vinner! 

Ta mål og bilde av fisken før du setter den ut igjen. Alle som 
leverer fangstmelding er med på trekning av flott premie!  
(for medlemmer av Fluegruppa). 

I tillegg skal følgende utføres i Slettevannselva:
Tynnefiske med teiner skal i gang igjen. Rydding av 
vegetasjon (i hovedsak holde nede områder vi har ryddet).

Kastebrygger Slettevannet: Montering av lengdemål, 
klargjøre brygga osv.

05. april
Medlemsmøte hovedforeningen kl. 19:00.  
Sjøørret i sjøen og laks i elv – Ole Martin Gilbu.

Gjerpen Menighetshus

07. april
Sjøørret-tur, kveldstur  (værforbehold)  
Avreise kl. 17:30, parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

28. april
Sjøørret-tur, kveldstur  (værforbehold)  
Avreise kl. 17:30, parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

03. mai Medlemsmøte hovedforeningen kl. 19:00 Gjerpen Menighetshus

12. mai
Fisketur, nærvann, kveldstur  (værforbehold)  
Avreise kl. 17:30, parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

19. mai
Fisketur, nærvann, kveldstur  (værforbehold)  
Avreise kl. 17:30, parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

02. juni
Fisketur, nærvann, kveldstur  (værforbehold)  
Avreise kl. 17:30, parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

09. juni
Fisketur, nærvann, kveldstur  (værforbehold)  
Avreise kl. 17:30, parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

16. juni
Fisketur, nærvann, kveldstur  (værforbehold)  
Avreise kl. 17:30, parkering Skien Jernbanestasjon

Nylende

24.–26. juni
Fellestur, mer info vil bli gitt når det nærmer seg.  
Venevann i Siljan. Vi har leid hytte, se link nedenfor.

10.–14. august VM i fluekasting Gaustablikk, Rjukan

2.–4. september
Fellestur til Sildrevika (fjellvannet) med fisking og årsfest. 
Mer info kommer når det nærmer seg (følg med på mail)

www.inatur.no/hytte/531758f8e4b09996f24492d8/venevannstua-for-gamle-og-nye-medlemmer-i-siljan-jff

TERMINLISTE FLUEGRUPPA  VÅR/SOMMER 2022
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Også starten på 2022 har vært 
preget av korona-situasjonen.

Allikevel har vi hatt noen 
fluebindingskvelder med god 
avstand mellom de fremmøtte.

Oppmøtet har etterhvert vært 
økende – og, det er tydelig at flere 
setter pris på å møtes over en kopp 
kaffe og litt fluebinding.

Årsmøtet fikk vi gjennomført etter å 
måtte utsette dette, og vi valgte å 
ikke gjennomføre den tradisjonelle 
årsfesten etter møtet.

Kastetreningene våre i Skienshallen 
har godt oppmøte, 10–12 fluekastere 
har svingt stanga under vindstille 
forhold... og, noen nybegynnere 
har fått veiledning på disse seine 
mandagskveldene.

Fremover vil vi igjen ha noen 
foredrag, og det er ikke lenge før 
vi starter på sjøørret-turer og andre 
aktiviteter utendørs! 

Sjekk nettsida til GS for terminlista til 
Fluegruppa i april.

VINTER I FLUEGRUPPA  Tekst og foto: Per Øivind Arnsen og Terje Christiansen

Per Øivind Arnesen ble gjenvalgt 

som leder av Fluegruppa.
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REFERAT: ÅRSMØTE I FLUEGRUPPA

Til stede:  11 medlemmer

Årsrapport:
Lest opp og godkjent, men merknad om 
at 3. plass ørret 32 cm i «Slettevannselva-
konkurransen» var uteglemt (tatt av Per Ø. 
Arnesen).

Budsjett / regnskap: 
Godkjent, med merknad om at utgiftene til 
kastetrening, i Skienshallen, er litt usikre 
da det er innført ny prissetting for leie.

Kontigent: Satt til kr 120,- (uendret).

Valg av styre:
Per Øivind Arnesen leder (valgt for 1 år)
Kjetil Raundalen kasserer 
Odd Garshol styremedlem
Gari Aikio styremedlem
Terje Christiansen styremedlem 
 (valgt for 2år)
Per Ivar Ekeberg styremedlem  
 (valg for 2 år)

«Slettevannselva-konkurransen»:
1. plass, Terje Christiansen, ørret 42 cm
2. plass, Gari Aikio, ørret 38 cm
3. plass, Per Ø.Arnesen, ørret 32 cm

Det ble kommentert at flere bør melde inn 
sine ørretfangster fra Slettevannselva!

Eventuelt:
Takk til Per Øivind Arnesen som har tatt 
på seg vervet som leder. Også flott at 
leder i Grenland Sportsfiskere, Bjørn Erik 
Eik, var til stede på møtet.

Det ble luftet ulike ideer om fellesturer 
sesongen 2022. Forslag kommer vi 
tilbake til når terminlister skal planlegges.

Referent:
Terje Christiansen

<<  Terje Christiansen tok den største ørreten (42 cm)  i Slettevannselva i 2021. 
Flott fangst på ei lita fjærmygg-imitasjon! Foto: Per Øivind Arnesen

Konkurranse: Aldri tom for strøm!

Batteri Olsen kjører nå en kampanje på Mini 
solcellepanel. Panelet er ypperlig for deg 
som er mye ute i naturen, enten på fisketur, 
telttur eller fjellvandring. Lett å bære, lett å 
bruke, tar liten plass og så lenge det er sol, 
går du aldri tom for strøm. 

Panelet er også ideelt for de som f.eks 
kjører motorsykkel.  

I forbindelse med annonsen i bladet ønsker 
de å ha en liten konkurranse. Premien er et 
Mini solcellepanel. 

Reglene i konkurransen er veldig enkle: 
Du tar et bilde av den største fisken du 
får, kommer innom Batteri Olsen-butikken 
i Kjørbekkdalen 15b og viser bildet og 
registrerer deg. 

Den som har fått den største fisken, 
dokumentert med bilde og dato vinner Mini 
solcellepanelet. Konkurransen starter når 
bladet kommer ut og avsluttes 31. august 
2022.

Lykke til og SKITT FISKE!

Batteri Olsen er batteri-
butikken med størst utvalg 
av batterier og tilbehør. 
Våre medarbeidere har 
høy kompetanse innen 
batteriteknologi og ulike 
anvendelsesområder. 

Batteri Olsen er også 
Telemarks eneste Sunwind 
Hyttesenter. Batterier 
og mange av Sunwind 
produktene hører sammen 
som «hånd og hanske». 

Besøk vårt hyttesenter 
og la deg friste av et rikt 
vareutvalg, gode priser 
og betjening med høy 
kompetanse.



17

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Tlf: 35 59 22 22  
Kjørbekkdalen 15 b,  
3702 Skien
www.batteriolsen.no

Nå har vi kampanje på  

Mini solcellepanel 
fra Sunwind! 
Mini er et sammenleggbart solcellepanel 
som passer perfekt til friluftsliv og turer.

• 2 USB-porter på 5 volt

• Lad opp telefon, nettbrett, høytalere  
 og andre digitale enheter

• Lader en iPhone effektivt opp på 1-2 timer

• Mål sammenslått: 19 x 27 cm

• Mål utbrettet: 39 x 27 cm

KAMPANJEPRIS

550,- 550,- 
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Bomvakt
Ekteparet Bjarne og Grete Haugerød 
var de siste som bodde permanent på 
puttegården, familien på fem hadde 
adresse Sildrevika fra 1963 til 1970. 

– Mannen din kjørte tømmer for 
Løvenskiold? 

– Ja, han drev med det, var borte hele 
dagen og jeg måtte passe bommen 
her ved plassgården, var relativt rolig 
i ukedagene, men i helgene og i bær 
og jaktsesongen ble det heftig trafikk, 
turfolka skulle på skauen for matauk, 
forteller Grete. 

– Når ble veibommen fjernet og hvor 
mye kostet det å kjøre til skogs? 

– Vi bygde hus på Stulen i 1969, men 
flyttet opp igjen noen uker sommeren 
1970, den sommeren kostet det syv kroner 
og femti øre og kjøre forbi. Løvenskiold 
fikk fem kroner, jeg og Bjarne resten. 

– Du var altså den siste bomvakta på 
Grønsjøvegen, som ender i Luksefjell? 

– Ble den siste og det hadde vært en grei 
jobb i syv år, traff mange hyggelige og 
originale turister og skaufolk, påpeker 
fruen på Sildrevika, der hun står om 
minnes gamle dager. 

– Dere fisket med garn i Fjellvannet, og 
kanskje litt elgjakt? 

– Blei lei av all matfisken og elgkjøtt, var 
med av og til i prammen og satte garna. 
Bjarne, mannen min som døde i 2020, var 
også med på elgjakt, ellers forsøkte jeg å 
ha hvite kaklehøner og en småfeit julegris 
i uthuset, men var mest redd for de tre 
barna våre, to gutter og ei jente. 

Bekymret over bekken som renner ved 
tunet, den kan bli flomstor på vårparten, 
likeså da ungene rotet seg ut på veien 
og ikke minst ned til Fjellvannet, men det 
gikk heldigvis bra.

 – Brukte mye ved om vintrene? 

– Måtte jo fyre for varmen, veden fikk vi 
plukke på hogstfeltene, husene var ålreit, 
stua var delt i første etasje, ble altså 
stue og soverom nede, men iskalde loft, 
husker også det lå en skogsarbeider i 
hybelen nord i bygget, rommet hans blei 
en slags skogskoie. Vi hadde mye besøk 
av venner i helgene, fint å ta helgeturen til 
Sildrevika, frisk natur, fiske, fuglesang og 
litt til, informerer Grete Haugerød.

GS overtok i 1971
Fiskeforeningen overtok etter en 
del diskusjoner. Det ble utført mye 
vedlikeholdsarbeid, blant annet lagt 
nytt tak, men plassen ble en perle og 
framstår i dag som et praktbygg fra 
gamle dagers historie, og leies hyppig 
ut til foreningsmedlemmer og andre. 
Klukkebekken som kommer dansende 
fra Bukketjern, sisser under brua man 
går over for å komme til utedoen og det 
rikelige vedskjulet. 

– Er vel mye dugnadsjobb her i vika? 

– Blir mye jobb, men har med en fast 
gjeng som hjelper med prammene, 
maling, vedsjau og annet arbeid, er for 
øvrig leilighet nord og sør her, opplyser 
tillitsmann på bruket, Stian Wighus (48), 
som kom til Sildrevika som barn og lå i 
dyp barnevogn, men guttungen ble en 
skogens mann og jobber daglig for Skien 
Fritidspark.  

- Svein Aage Johnsen

Grete bodde på Sildrevika  
og var bomvakt
Husmannsplassen på vestsiden av Fjellvannet sør, ble tatt i bruk 

omkring 1746. Dagens hyttehus ligger 283 moh. Fjellvannet er 

4.378 mål stort og ender oppe ved Luksefjell kirke. Veien forbi 

husmannsplassen ble bygd som privat vei av grunneier og kunne 

åpnes for bom-betalende benyttelse i 1912.

(Saken ble publisert i Telemarksavisa 20. november 2021, her noe redigert.)
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Grete Haugerød (75) tok turen til Sildrevika en sur og 
kjølig novemberdag i fjor høst. Her står hun i passiar 
med tilsynsmannen, Stian Wighus. 

Datteren til de siste fastboende på Sildrevika, Anita, 

som her er to år, og som boltrer seg på veien der 

bommen står åpen i 1965. Foto: Privat

Sildrevika ligger lunt til under 

åsen, tåka kan henge som et 

grått laken over den ærverdige 

husmannsplassen.
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I disse dager bygger Klosterøya næringspark en ny klatrehall 
ved Klosterfossen – der firmaet ”Høyt under taket” skal leie 
seg inn. Den gamle betongtrappa fiskerne brukte inntil gamle 
trafo-stasjonen er nå helt borte, men fiskeplassene  vil bestå.

- Vi planlegger å bygge en helt ny rettløpstrapp av stål ned fra 
like vest for betongplata over gamle trafostasjonen. Den vil da 
komme ned ved støpt plate ved fiskeplassen, sier driftsleder 
ved Bratsberg næringseiendom – Jon Yngve Gurholt til 
Fiskesport. Trappa  blir ikke tilrettelagt for funksjons hemmede 
– men det blir ikke noen spesielt bratt trapp, i følge Gurholt. 
Nybygget til klatreparken skal  stå ferdig tidlig på høsten i år.

- Men den nye trappa vil vi love å ha ferdig til laksefisket 
begynner, sier Gurholt.

Får bruke den innerste trappa
Fiskesport spør om det fortsatt er lov å bruke den gamle, 
provisoriske  aluminiumstrappa inne ved den gamle 
parkeringen ved brua. Som kjent er denne parkeringen blitt 
stengt for fiskerne. Og det vil den  være også i år.

- Den gamle trappa der inne er det selvsagt opp til 
fiskeforeningen om de vil vedlikeholde og bruke fortsatt, sier 
Gurholt. 

Så da er det bare for fiskerne å glede seg til sesongstart og 
glede seg til fortsatt bruk av Planken, Barken, Prekestolen og 
de andre plassene på Unionsida. Og håpe på mer fisk enn den 
elendige laksesesongen i fjor.

Forøvrig forteller Dag Natedal at de i år vil videreføre 
undersøkelsen rundt opp- og utvandringen av laks. Både  
en del oppdrettssmolt og villsmolt – og etterhert ål – blir 
radiomerket. Lyttebøyer er satt ut som vil registerere fiskens 
vandring på vei ut fra Bøelva og Bliva. Da håper en blant 
annet  å finne ut mer hvordan de nye fiskerørene i dammen i 
Klosterfossen virker.

Tekst og foto: Olav Bøe

Over: Den nye klatreparken endrer tilkomsten til Klosterfossen på 
Unionsida. Gammel betongtrapp er borte. Ny ståltrapp bygges ned fra 
vestsida av betongtaket - til venstre i bildet. (Foto: Olav Bøe)

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

NY TRAPP BYGGES FOR LAKSEFISKERNE   
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Alltid god stemning på hyttetur.

Informerte tunger vil kunne hevde at 
fluegruppa i GS er et godt alternativ, og 
de har helt rett i det. Ja det har jeg jo 
erfart selv. Mang en tung byrde har blitt 
lettere av å dele det med likesinnede, og 
her finnes det legedom og flotte folk. Men 
likevel… Det blir tøffe tak. Og med eller 
uten profesjonell hjelp så må vinteren 
hvert år gjennomføres og gjennomleves 
selv om både kulde og snø holder 
naturen og livsutfoldelsen i sitt iskalde 
jerngrep. 

Det finnes imidlertid lys i enden av 
tunnelen, eller vann under isen. Der på 
andre sida, der venter våren! 

I et anfall av sesongforvirring ble det 
bestemt at vinterferien 2022 skulle være 
startskuddet for det som garantert vil 
bli en tradisjon: Å reise til en GS-hytte 
for en slags placebo behandling av 
fiskemanien, en sprøyte uten innhold, 
for å få en følelse av at sesongen var i 
gang allerede i februar. Det blir omtrent 
som når West Ham fansen, med null-fire i 
sekken og ingen håp om bedring synger 
«Lets pretend we score a goal», før de 
går bananas på tribunen i en ellevill fiktiv 
feiring. Man får sjelden mer moro enn 
man lager sjøl. 

Det var derfor en relativt håpefull gjeng 
som hadde avtalt med Harald Skyer om 
snøscootertransport til Lona en solglad 
dag i ferien. Lassevis med bagasje og 
fem forventningsfulle i familie fant plass 
på sledene, og det var frydefulle hvin 
på vei opp de utallige høydemetrene til 
Lonabu. Vel framme startet lagarbeidet 
med å få temperaturen på hytta over null, 
hakke hull i isen ved bekken etter vann 
og hive hverandre rundt i snøen. Alle 
bidro. Spesielt til det siste. Temperaturen 
steg raskt, og etter fire timer nådde vi 
tjuetallet, og kunne synke ned i sofaen 
(høres bedre ut enn «på brisken») og nyte 
kvelden. Uten dekning, men fullt påkoblet 
de viktige ting i livet. 

Tjuefire timer etter avreise dro vi nedover 
mot sivilisasjonen igjen, lettere i kroppen 
og glade til sinns. Hyttesesongen er i 
gang!  >>

Abstinenser
Det finnes ingen foreninger for anonyme fluefiskere. De fleste benytter mørketida 

til å trekke seg inn i ensomheten i dunkelt opplyste kjellerrom, verner om sine 

dyrt ervervede hemmeligheter fra forrige sesong og holde seg for seg selv. 

Alt som skal til for å overvære vinterens dødskramper.
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Fjellvannet i februar!
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Takras om natta blir til huler om dagen.

Påskestemning 7. mars!

>> På vei nedover var det umulig å unngå 
å se at under brua i Luksefjell gikk «elva» 
frisk og fin, omkranset av flotte, hvite flater, 
og med åpent vann også i den lille bakevja 
nedenfor brua. Det ble behørig notert bak 
øret at her må det da gå an å få fisk, allerede 
tidlig? 

Det gikk et par uker før fiskestanga fikk 
sin sesongdebut. 7. mars ble den nye 
fiskesekken ( julegave) fylt, pølsevannet 
kokt, og bilen klargjort for tur. Følelsen var 
nydelig. Podcast på øret, Luksefjell foran. 
Og vel framme kjente jeg sola steke på med 
en varme som hadde gjort selv påskesola 
misunnelig, og det var bare å sette seg 
ned for å puste ut. Flaggspett og Svartspett 
trommet og ropte. Fossekallen danset og 
badet i elva. En rovfugl skreik i det fjerne. Og 
etter en god stund så jeg det jeg kom for. Det 
jeg ikke trodde jeg fikk se. Sesongens første 
vak! Fisken har overlevd denne vinteren 
også, takk og pris! Både fisken og fiskeren, 
akkurat som det skal være. Da blir det nye 
dueller da, fisken, utover 2022. Denne første 
duellen vant fisken med henda på ryggen, 
men det føltes som en seier for fiskeren også. 
Sesongen er i gang. 

Tekst og foto: Fred Arve Fahre

Påskestemning 7. mars!
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STYRET 
VERV NAVN TELEFON

Leder Bjørn Erik Eik 35 94 36 28
975 29 696

Nestleder Sten Åge Egeberg 992 39 394

Kasserer Harald W. Jenssen 901 43 415

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 906 18 868 
35 50 18 82

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 Tor Aschjem 975 16 813

HYTTEUTVALGET 
HYTTE NAVN TELEFON

Bekkjebukt Harald R. Andersen 970 91 140

Blekktjønn Arvid Brønndalen 414 38 622

Gjuvsjå Morten Liaunet 980 63 394

Grantjønn Haakon Syvertsen 911 33 972

Gunhildsbu Atle Rui Hauge 907 41 418

Horta + pram Døla  
og Stodalstjønn Geir Elseth 974 64 909

Kristiansbu Stian Sohlberg 900 33 342

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 907 57 017

Ørjebu Nils Petter Langen 908 48 242

Åstadtoppen Bent Bakke 918 12 352

Kasserer Lill-Ann Berg 481 64 689

ANDRE LEDERE 
VERV NAVN TELEFON

Arrangment- 
kommité Helge Bøyesen 941 49 779

Beltebilutvalg Roger Bakken 907 57 017

Fiskesport,
redaktør Kjell E. Høiby 901 21 457

Klekkeri og  
settefiskanlegg Tor Aschjem 975 16 813

Fluegruppa Per Øivind Arnesen 941 53 408

Seniorgruppa Olav Eriksrød 960 42 767

Tilsyn GS-huset Olav Eriksrød 960 42 767

Arbeidsutvalg  
for barn og unge Magne Myrvang 907 84 708

TRANSPORT TIL HYTTENE 
VERV E-POST TELEFON

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18
952 67 141

Snøskutertransport  
Luksefjell

harald.skyer 
@yahoo.no 908 72 903

KONTAKTPERSONER  
I FORENINGEN 

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.
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HYTTE DØGN HELG
UKEPRIS

november–april ANMERKNINGER

Blekktjønn 300,- 900,- 1500,-

Grantjønn 300,- 900,- 1500,-

Horta 300,- 900,- 1500,-

Kristiansbu 300,- 900,- 1500,-

Lona 300,- 900,- 1500,-

Røyvannet 300,- 900,- 1500,-

Stegaberget 300,- 900,- 1500,-

Stengestad / stall 300,- 900,- 1500,-

Stulsbu 300,- 900,- 1500,-

Svanstul 300,- 900,- 1500,-

Ørjebu 300,- 900,- 1500,-

Sildrevika 300,- 900,- 1500,- Privat arr. leie, kontakt leder hytteutvalget

Gunhildsbu Øyfjell 450,- 1350,- – Påske kr. 4800,-  Søknadsfrist 20. januar.  
Kan deles i 2 perioder av 5 dager.

Åstadtoppen 450,- 1350,- 2250,-

Uke 24–34 ukeleie kr 4500,- Søknadsfrist 10. mai.  
Hyttebytte fredag før ukenummer, kl. 14.00. Hytter som ikke er 
forhåndsbestilt leies ut til ordinær pris med ordinær tidsfrist. 
Påske 4800,-  Påsken kan deles i 2 perioder av 5 dager.  
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 1. mai 2022.

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 1500,- 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.

HARDANGERVIDDA  (Disponeres bare om sommeren fra uke 26) - fra 25.06. t.o.m. 18.08. Bytte av hytte lørdag kl 12.00

Bekkjebukt Ukesleie 4 800,- Søknadsfrist 10. mai.

Gjuvsjå Ukesleie 4 800,- 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 GRENLAND SPORTSFISKERE

A-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 540,-

B-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 200,-

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

Pensjonist (fra 67 år)  . . . . . . . . . . kr 270,-

Familie (Ektepar/samboere  
og familie under 20 år) . . . . . . . . kr 750,-

PRAMUTLEIE i Fjellvannet, Døla og Stodalstjønn kr 100,- /døgn og kr 200,- /helg. Pramutleie følger hele dager, fra Jakt & Fjellsports 
åpningstid, med innlevering på kvelden. Helg betyr fredag til søndag, eventuelt lørdag til søndag (samme pris).

Du kan bruke hjemmesida vår www.grenland-sportsfiskere.no  
og velg «Bli medlem». Der kan du velge mellom å få medlems-
blankett i posten, eller du kan velge «Kjøp medlemskap med vipps» 
og fylle ut feltene der. 

VIPPS-nummer for medlemskap er 623561. Husk alltid å oppgi fullt 
navn og adresse.

På Jakt og Fjellsport tar GS imot betaling på vår egen bankterminal.

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
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Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du 
dugnads kort, 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 lagret 
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 propandunker og redskap. 
Oppholdsrommet har plass til 35–40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 960 42 767 
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140 
Toralf Hauge, tlf 411 84 357 
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

LEIE GS-HUSET?

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, 
dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. 
Det gjelder BLÅ nøkkel 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 stemme 
med oppgitte farger.

KJØRENØKLER

NØKLER TIL 
HYTTER OG BÅTER
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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.

Du finner søknadsskjema under 
«Hyttesøknad» på hjemmesida 
vår. Se under utleiepriser m.v. for 
nærmere opplysninger. Kom gjerne på 
medlemsmøtet tirsdag 3. mai og lever 
søknaden der.

Vi har utvidet mulighetene for å 
forhåndsbestille hytta på Åstadtoppen, 
ubenyttede uker leies ut til vanlig pris.

Finn Sigurdsen

Husk 10. mai!

10. mai er søknadsfristen på Hardangervidda  
og Åstadtoppen i Bamble til sommeren: 

Åstadtoppen. Foto: Kjell E Høiby

Gjuvsjåhytta.  
Foto: Finn Sigurdsen

EGEN BÅT PÅ ÅSTADTOPPEN?

Dersom noen ønsker å ha med 
egen båt på Åstadtoppen, så har 
vi mulighet for at du kan disponere 
egen båtplass uten tillegg i pris. 

Gi beskjed på søknadsskjema!
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ÅRSBERETNINGER 2021

Hovedforeningens årsberetning for 2021

2021 har vært foreningens 84. arbeidsår. 
Styret har hatt følgende medlemmer: 
Leder: Bjørn Erik Eik
Nestleder: Sten Åge Egeberg
Sekretær: Per Ivar Eidem
Kasserer: Harald W. Jenssen
Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen
Hytteutvalget: Robert Bærulfsen
Fiskeutvalget: Bjørn Terje Hansen
Lakseutvalget: Morten Stensrud
Styremedlem: Arne Goberg
Varamedlemmer: Magne Myrvang og Torodd Moen

Medlemstallet ved årsskiftet var 1.910. Dette er en reduksjon på 
10 medlemmer fra årsskiftet 2020/21.

Det har vært avholdt 8 ordinære styremøter, budsjettmøte, 
utvalgsmøte, 3 medlemsmøter, og årsmøtet.

Det reduserte antall møter har sin naturlige årsak i regler/
retningslinjer i forhold til Covid-19 viruset.

Årsmøtet ble avholdt digitalt på Teams. 17 medlemmer var 
tilstede. Vi får håpe det var 1. og sistegang vi må avvikle 
årsmøtet digitalt.

Foreningens aktivitet har vært preget av restriksjoner i forhold 
til Covid-19.

Arrangementer der vi vanligvis har deltatt/arrangert har 
blitt avlyst. Her kan nevnes Kom deg ut dagen, Mersmak, 
Eldredagen i Brekkeparken og Familiedagen ved Modammen.

Den viktigste saken i 2021 har vært inngåelse av ny 10 års 
leiekontrakt med Løvenskiold.

Kontrakt for perioden 2022 – 2032 er inngått med akseptable 
betingelser. Dette gir GS forutsigbarhet for årene som kommer.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 508.629,63. Det stor 
overskuddet skyldes i hovedsak etterbetaling fra Skien 
Kraftproduksjon AS for tilsyn av laksetrappene for flere år. 
Økonomien vurderes som tilfredsstillende.

Det er utført 14.410 dugnadstimer fordelt på 141 personer. Dette 
er  1.092 flere timer enn i 2020.

Hytteutvalget melder at hyttene har vært utleid i 1401 døgn 
noe som er 31 flere døgn enn i 2020, som er meget bra. 
Oppsynet har gått som normalt med enkelte unormalheter, som 
er håndtert og ivaretatt.

Kultiveringsutvalget har i 2021 utført de vanlige oppgavene.

Tynnefiske, utsett av fisk og vannprøvetaking. Kalking er 
foretatt med helikopter, det er fordelt 43 tonn kalk på 29 vann.

Det meldes om flere vann som med ph under 6, noe som er 
bekymringsfullt.

Fiskeåret har vært litt under 2020, men må betegnes som 
tilfredsstillende.

Fiskeutvalget melder om normal drift ved anlegget på 
Dammane, til tross for Corona tiltak.

Det er finneklippet 95.000 laks og ørret, det er lagt inn 12 liter 
lakserogn og 19 liter ørretrogn.

På anlegget er det nå 21.000 en-somringer og 2.400 flerårige 
til overvintring.

Lakseutvalget melder om dårlig fiske i 2021.

Det er registrert oppgang av minst 140 pukkellakes.

Det jobbes med å få til fangstkammer for å kunne ta ut 
Pukkellaksen.

Det er utført mye arbeid med registrering/telling av fisk i 
trappene. 

Fiskesport har også i år kommet ut med 4 flotte nummer. 
Utgivelsene har i år hatt flere sider enn tidligere, disse har vært 
fylt med interessante artikler og flotte bilder.

GS kan være stolt over det flotte medlemsbladet vårt !

Ressursgruppa har også i 2021 fokusert på tynnefiske i 
Fjellvannet. 4.230 fisk er tatt opp. Gjennomsnittsvekten var  
212 gram.

Flere skoleklasser, ca. 60 elever og 10 voksne har deltatt i 
tynnefiske, Dette i tillegg til foreningenes folk.

Fluegruppa har hatt 7 fluebindingskvelder og arrangert 
til sammen 12 fisketurer.  Flere medlemmer har deltatt i 
kastekonkurranser.

Arrangementskomiteen har arrangert 3 medlemsmøter med 2 
foredragsholdere/kåsører. Virussituasjonen har satt en stopper 
for de fleste medlemsmøtene.

Det meste av seniorgruppas aktivitet har vært arbeid på 
Dammane, spesielt finneklipping.

Barne- og ungdomsgruppa har i 2021 hatt et aktivt år. Det er 
gjennomført 11 fisketurer med over 70 barn. Turene har vært 
arrangert i samarbeid med Klyve nærmiljøsenter. Det er svært 
gledelig at gruppa har hatt så stor aktivitet.

GS-huset har vært i bruk 35 dager i 2021.

Bandvogngruppa melder om at bandvognene i 2021 har vært 
brukt til vedkjøring til Kristiansbu og Svanstul.

GS vil takke Jakt og Fjellsport for den jobben de gjør i 
forbindelse med hytteutleie.

Styret vil takke alle som har bidratt til foreningens arbeid i 2021, 
og ønsker alle tilbake til fornyet innsats i 2022.
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Barn- og ungdomsgruppa
Utvalget har bestått av: Arne Limi, Tor 
Erling Løvstad, Sylvia F. Margenfeld, Per 
Ivar Nystog, Rolf Klubben, Ronny Løberg 
og Magne Myrvang.

Vi har hatt 2 utvalgsmøter. På våren fikk vi 
tilbud om å være med på Skien kommunes 
sommerskole.

Dette takket vi ja til sammen med Klyve 
nærmiljøsenter. Vi planla 12 fisketurer i 
løpet av 6 uker midt på sommeren og fikk 
gjennomført 11. Vi fikk kjemperespons og 
de fleste turene var fullbooket med flere 
på venteliste. 

Når det kom til avviklingen så viste det 
seg at flere som var påmeldt ikke møtte 
opp. Vi fant ut at vi måtte kontakte alle 
påmeldte i forkant for å høre om de kom. 
Det gjorde at vi kunne tilby noen av de på 
venteliste plassen. Vi hadde med over 70 
barn på disse turene og de og vi fikk mang 
en fin opplevelser. Tussen takk til Klyve 
nærmiljøsenter for et fint samarbeid.

Vi har god kontakt med ungdomsskoler i 
Skien kommune og 3 av valgfagsklassene 
var med på tynnefiske i fjellvannet i høst.

Regnskapet for utvalget er ført sammen 
med regnskapet for Arrangements-
komiteen. En god løsning så lenge 
aktivitetsnivået har vært veldig variabelt.

Utvalget har nedlagt 448 timer dugnad 
i tillegg til det som er rapportert under 
kultivering.

For Barn- og ungdomsgruppa,  
Magne Myrvang 

Laksutvalget

Laksen på full fart opp 
Skiensvassdraget!  
Foto: Terje Christiansen
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Seniorgruppa

Styret har i 2021 bestått av 
følgende:

Leder: Olav Eriksrød
Nestleder: Torodd Moen
Sekretær: Bjørn Terje Hansen
Kasserer: Thor Arne Bakken
Styremedlem:  Helge Larsen

Valgkomite: Per Morten Myhra  
 og Arne Limi

Seniorgruppa har 40 medlemmer.

Det er i år ikke blitt avholdt 
noen møter på grunn av korona-
pandemi.

Styret for seniorgruppa blir 
sittende frem til årsmøte for  2021. 

De vanlige aktivitetene til 
seniorgruppa har vi også måtte 
avstå fra. Vi håper på at vi kan 
arrangere de i 2022.

Medlemmer av seniorgruppa har 
i år også deltatt meget aktivt i 
finneklipping på dammane, samt 
dugnad og har hatt vakter på 
dammane.

Det er utført  18 dugnadstimer.

Sekretær,  
Bjørn Terje Hansen

Bladet Fiskesport
Redaksjonen har i 2021 bestått av: 
Redaktør:  Kjell E. Høiby
Økonomi:  Finn Sigurdsen
Reklame:  Trond Eriksrød
Web/Hjemmeside: Dag Natedal

Journalister:
Unni Rui Hauge, Olav Bøe, Hege 
Johnsen, Fred Arve Fahre, Thomas 
Rønning.

Vi har som vanlig avholdt fire 
redaksjonsmøter der vi har jobbet godt 

sammen for å produsere ett nummer av 
bladet til hver årstid. Dette har fungert 
bra. Volumet på «Fiskesport» er nå i 
gjennomsnitt høyere enn før, og det er 
mer fargerikt med en utstrakt billedbruk 
fra våre områder. Det arbeides nå 
med en plan videre i forhold til de økte 
distribusjonsutgiftene som har kommet. 
Ytterste konsekvens av dette er at vi 
kanskje må ned i tre nummer pr. år. 
Dette handler kun om penger og IKKE 
arbeidslysten hos våre journalister. Den 
er på topp.

Hytteutvalget

Robert Bærulfsen har vært leder og Roger 
Bakken nestleder i utvalget.

Foreningen disponerer til sammen 16 
utleiehytter. I tillegg til prammene som 
følger hyttene har vi 5 utleieprammer, 3 i 
Fjellvannet, og en pram i hvert av vanna 
Dølatjønn og Stodalstjønn, til sammen har 
vi 28 prammer i bruk. 

Implementerte smittevernstiltak for 
utleie har vist en god effekt og det er 
ikke rapportert noen tilfeller av Covid-19 
smitte blant leietakere. Vaskerutiner som 
er implementert på hyttene vil fortsette 
videre. 

Tilbakemeldinger fra leietakere angående 
renhold har vært generelt bra.

Det er viktig i tiden fremover at det 
fremdeles er høyt fokus på smittevern.

Oppsyn av hytter har gått som normalt, 
men det er rapportert om enkelte 
unormalheter. Enkeltsaker har blitt 
håndtert og ivaretatt. 

Det er utført vanlig vedlikehold på alle 
hyttene og prammene. 

Samlet utleie på alle hyttene i 2021 er 1401 
utleiedøgn.  Ukene på Hardangervidda var 
nesten fullbooket i sommer, med unntak av 
tre uker. Selv med en pågående pandemi 
har dette vært et godt regnskapsår. Ny 
leiekontrakt med LF er inngått med justerte 
leiepriser for 2022.  

Bookingsystemet EasyNetBooking 
fungerer bra.

Hytteutvalget har hatt begrenset 
møtevirksomhet grunnet smittevern og 
Covid-19 situasjonen. Møter har vært 
avholdt når det har vært mulig med 
tanke på smittevernsrestreksjoner. Det 
er rapportert 3708 dugnadstimer på 
hyttene og prammene i 2021, fordelt på 
45 personer. Vi takker medlemmene for 
innsatsen.

Jakt og Fjellsport har administrert 
utleie av hytter og prammer. Vi takker 
våre samarbeidspartnere for det 
betydelige arbeidet de gjør for Grenland 
Sportsfiskere.

For hytteutvalget, 
Robert Bærulfsen

Hytteutvalget har i 2021 bestått av  
følgende personer:

Bekkjebukt Harald R. Andersen

Gjuvsjå Morten Liaunet

Blekktjønn Arvid Brøndalen

Hortahytta + pram 
Døla og Stodalstjønn

Geir Elseth

Grantjønn + pram 
Eiangen

Bjørg Aas

Gunhildsbu Atle Rui Hauge

Kristiansbu Stian Sohlberg

Lona Bjørn Terje Hansen

Røyvannet Are Johansen

Stegaberget Trond Moen

Stengestad Robert Bærulfsen

Stulsbu Geir Tore Tveten

Sildrevika + prammer 
Fjellvannet

Stian Wighus 

Svanstul Roger Bakken

Ørjebu Haakon Syvertsen

Åstadtoppen 
Bent Bakke og 
Torgeir Torgersen

Kasserer Lill-Ann Berg
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Arrangements-
komiteen
Komiteen har i 2021 bestått av 
følgende peroner: 

Helgte Bøyesen (leder) 
Ame Limi (kasserer) 
Are Johansen
Arvid Brønndalen
Hege Johnsen
Lill-Ann Berg
Ronny Løberg
Rune Godal 

Det er avholdt 3 medlemsmøter i nok 
et korona-preget år.

Som sedvanlig er møtene avholdt på 
Gjerpen Menighetshus og som alltid 
fungerer dette samarbeidet svært 
bra. 

Det har vært utlodning på møtene. 
På møtene i oktober og november var 
det foredrag av henholdsvis Øystein 
Køhn og Emma Bäcker. Øystein 
kåserte om Nordvestpassasjen og 
Emma om alternative måter å lure 
ørreten på. 

Antall dugnadstimer var 238.

For Arrangementskomiteen  
i Grenland Sportsfiskere,  
Helge Bøyesen 

Kultiverings utvalget
Utvalget består av følgende personer: 

Trond Moen, Bjørn Terje Moen, Aaste 
Stensrud Johnsen, Lars Magne Elgtvedt, 
Sigmund Elgtvedt, Per Ivar Ekeberg, 
Jostein Stulen, Morten Stulen, Espen 
Thorsberg, Ingar Foss, Gari  Aikio, 
Roger Johnsen, Nils Fredrik Foss, Dag 
Sigmund Berg, Tom Erik Holland, Svein 
Gjermundsen.

Det er i år utført til sammen 1097 
dugnadstimer fordelt på 42 personer.

Arbeidet har bestått av fiskeutsett, 
vannprøver, kalking  og tynnefiske/
vedlikeholdsfiske.

Fiskeutsett: Det er satt ut 2169 ettårig/ 
to-somrig ørret i våre vann.

Vannprøver: Høstprøver tatt i 62 vann.

Kalking: 43 tonn kalk fordelt på 29 vann

TYNNEFISKE
Det er tynnefisket i  Sondalsvann, Åslivann, 
Uvann, Holmvann, Døla og Horta, 
Stengestad og Fjellvannet.

Sondalsvann: Rusefiske på bekk fra Sigurd.

Åslivann: Rusefiske på bekk/utløp fra 
Alboga. 

Uvann: Rusefiske mellom Øvre og nedre 
Uvann. 

Holmvann: Abborteiner i vann: 900 fisk. 

Døla og Horta: Rusefiske på bekkene.

Stengestad: Morten Liaunet og co. Har 
igjen gjort en jobb i Stengestad.  Morten 
rapporterer at han ble fratatt muligheten 
til å benytte garn av styret og derfor måtte 
konsentrere seg bare om bekkene. På 
grunn av liten oppgang var det ikke så mye 
fisk å få tak i, men de som ble fanget hadde 
en snittvekt på 352 gram. I tillegg til dette 
ble det tatt og veid en ørret på 2.3 kilo ved 
ut-oset på bekken. Denne ble selvfølgelig 
satt ut igjen.

Fjellvannet: Ressursgruppa har arrangert 
tynnefiske i fjellvannet i år også. Det 
er brukt el apparat og 22 personer har 
vært med og det er tatt opp 1135 fisk i 
Grønnsjøbekken, 548 fisk i Lifjellbekken, 
2028 fisk i Sætrebekken og 519 fisk i 
Lilleøkterbekken. Til sammen 4230 fisk  
med snittvekt på 212 gram.

Det nye selskapet som har overtatt 
kalkingen, hadde en noe trøblete start i fjor 
sommer angående tidsskjemaet for kalking. 
Det har gått veldig bra i år. Eneste å sette 
fingeren på er at selve spredningen av kalk 
i noen av vanna kunne vært bedre. Er gitt 
beskjed om dette.

Resultatet av vannprøvene viser en 
urovekkende trend. Mange av vanna våre 
blir sure. Flere på under 6 i ph og et par 
under 5 i ph. Med forbehold om at prøvene 
er riktige, så er dette bekymringsfullt for 
oss.  Trenden er mindre kalk. Vi bestemmer 
ikke selv hvor mye, eller hvilke vann som 
skal kalkes. Fisken blir dårlig i sure vann! 
Hurtigtoget med miljøaktivisme ruller med 
voldsom fart  gjennom dette landet for 
tiden, med eu direktiver og bestemmelser 
som gir føringer for miljødirektoratets 
avgjørelser og videre nedover i etatene.

Nyheten om at den nye landbruks-
ministeren og havministeren skal lage en 
egen stortingsmelding om dyrevelferd 
kan nok på flere felt være bra, men det 
nevnes at foruten husdyrproduksjonen 
og kjæledyr, skal alle dyrearter og 
fiskeoppdrett bli omfattet i meldingen. 
Temaet er at det har kommet mye ny 
kunnskap om dyrenes behov, deres 
naturlige adferd og hvordan stress og ytre 
påvirkninger endrer dette.

Nå gjenstår det å se hva som menes med 
dyrearter og fiskeoppdrett, samt stress 
og ytre påvirkninger. Undertegnende er 
mer enn bekymret, da dette kan få større 
konsekvenser for hva vi driver med enn det 
vi ønsker.

Sommeren 2021 ble vel ikke et fullt så 
bra fiskeår som i 2020  som var spessielt. 
Hvorfor det er sånn, er det vel ingen som 
kan skryte av å ha knekt koden på ennå, 
men alle som er fiskesugende kan slappe 
av og være helt sikre på en ting, og det er 
at fisken er der til neste sommer også.

Jeg gjentar gjerne det jeg pekte på 
i forrige rapport, at kombinasjonen 
tynnefiske og forsiktig utsett har gitt 
resultater. Det vi forsøker å få til er at 
kvaliteten på fisken skal skal være så 
bra som mulig. Da er antall fisk i vannet i 
forhold til mattilgangen helt avgjørende. 
Det er ikke slik at vi forsøker å skape til 
vann med lite, og så stor fisk som mulig, og 
heller ikke slik at det blir kultivert for egen 
vinnings skyld. 

Når du er ute og fisker og ikke ser et vak 
eller ikke får en pinne, så betyr ikke det at 
det nødvendigvis er for lite fisk i vannet. 
For å trekke en slik slutning så må du ha 
god kjennskap til vannet og gjerne besøkt 
det maaaange ganger. 

Stor takk til alle som har bidratt i år.

For Kultiveringsutvalget, 
Roger Johnsen

I løpet av året har vi mistet to 
journalister. Torgeir Torgersen døde 
senhøstes 2021, mens Bjørg Aas har 
valgt å bruke mer tid på andre ting. 
Videre fikk vi inn Fred Arve Fahre, som 
er en stor ressurs for bladet.

Utvalget har nedlagt 753 timer for 
at GS skal ha et medlemsblad som 
kommer ut regelmessig.

- Kjell E. Høiby 
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Fiskeutvalget
Fiskeutvalget har i 2021 bestått av:

Leder Bjørn Terje Hansen  
Nestleder Trond Eriksrød 

 
Øvrige medlemmer er: Per Ivar Eidem, Sondre Evensen, 
Frank Omland, Erling Hognerud, David Øvrebø, Håkon 
Spirdalen, Jostein Jacobsen, Ingvald Eriksrød, Eivind 
Berg, Bjørn Egeberg,, Jan Helge Knutsen, Jan Kåre 
Nærum, Olav Klæbo, Rune Klovholt

Settefiskanlegget 
Driften på anlegget har i år gått bra. Korona har ikke 
skapt noen store problemmer for oss. Vi  har fulgt opp 
anbefalingene til myndighetene, og sørget for og ikke 
ha for mange på våre dugnader av gangen.  Alle utsett 
har gått bra.  Det er i år finneklippet  95000 ørret og 
laks. Vi har i år produsert  17000  laks som  ble flyttet til 
Skottfoss.  Disse skal bli smolt til neste år. Privatsalget i år 
ble  på 7035 ørret. 

Klekkeriet
Vi har i år lagt inn  12 l lakserogn og  19 l ørretrogn 
fra Tuddal, Songa, Drangedal,  Fyresdal, Luksefjell, 
Møsvann, Totak, Tinnsjøen og Norsjø.

Flersomrig fisk
Vi har i år til overvintring ca   20000  ensomrig og  1400  
flersomrig ørret fra Tuddal, Songa, Totak, Luksefjell, 
Møsvann og Gjuvsjåen

Dugnad
Det er i år utført 3207 timer i dugnad fordelt på 49 
personer. Som det kommer frem av beretningen så er 
det behov for flere medlemmer på dugnad, så hvis det er 
noen med mye energi til overs så bare kom på dugnad. 
Vi prøver også og ha det litt sosialt på dugnadene 
når det er flere. Jeg vil takke fiskerøkter, fiskeutvalget, 
seniorgruppa, lakseutvalget og andre av Grenlands 
Sportfiskeres medlemmer for god innsats.

For fiskeutvalget  
Bjørn Terje Hansen 

Ressursgruppa
Ressursgruppa har i 2021 bestått av 
følgende personer:

• Tor Erling Løvstad
• Torodd Moen
• Sten-Åge Egeberg, leder

For tiende år på rad har vi engasjert 
oss sammen med Fiskeutvalget og Tor 
Aschjem om tynnefiske i Fjellvannet. Vi 
arrangerte en ryddedugnad i Grønsjø- 
og Lifjellbekken 8. juli der 6 personer 
stilte opp. Det ble også arrangert en 
ryddedugnad i Henningsdalen bekken 
15. september med 3 personer. Med 
motorsager og mye håndkraft ble 
framkommeligheten vesentlig forbedret. 
Tynnefisket med elektriske apparater på 
bekkene har foregått i perioden 2. oktober 
til 10. november.

Vi har vært på bekkene ved Grønsjø, 
Lifjell (Økterbekken), Henningsdalen og 
Sætrebekken. Sluttresultatet endte på 
4230 ørreter. Alle fiskene ble veiet, og 
snittvekten var 212 gram. Det ble tatt et 
betydelig antall ørreter på mellom 300 
og 400 gram. Det ble sett 4 stk ørreter på 

antatt vekt 550 – 650 gram, 1stk på antatt 
vekt ca 1,2 kg samt 1 stk på antatt vekt  
1,5 kg som ikke ble tatt opp. 

Tilbakemeldingene vi har fått er at det 
er en klar bedring siden vi startet dette 
arbeidet. Det er mange faktorer som 
spiller inn, og vi må være tålmodige og 
håper at næringsgrunnlaget i Fjellvannet 
øker når færre ørreter ”beiter”. Fisket har 
som tidligere hovedsakelig foregått på 
onsdagskvelder og på dagtid på lørdager. 
9 turer har det blitt. 

Til sammen er det 90 personer som har 
deltatt – hvorav 2 lærere og 13 elever 
fra Gjerpen ungdomsskole, 2 lærere, 
3 foreldre og 29 elever fra Gjemsø 
ungdomsskole samt 2 lærere og 17 
elever fra Gulset ungdomsskole. Disse 
elevene har valgfaget natur, miljø og 
friluftsliv på skolen. Arrangementene med 
ungdomsskoleelevene er et samarbeid 
med Ungdomsgruppa med Magne 
Myrvang som primus motor. Elevene fikk 
lære om hvordan GS forvalter og sørger 
for at vi kan nyte godt av fiskeopplevelser 
i nærområdet. Utenom ungdomsskole-

elevene har 5 barn (yngste kun 4 år) og 
3 juniorer deltatt. Flott at så mange har 
deltatt! 

Når vi er på dugnad legger vi alltid stor 
vekt på det sosiale. Så sant været er på 
vår side samles vi på avtalt sted, fyrer opp 
et bål og spiser sammen. Dette er trivelig 
dugnad og vi har kost oss.

Til sammen har vi tatt opp 33 480 ørreter 
siden vi startet med dette i 2012. Vi vil 
benytte anledningen til å gi en stor takk til 
alle som har deltatt, og ønsker ennå flere 
velkommen til å delta i kultiveringa neste 
år. Hvis du har tid og lyst så ikke nøl med å 
ta kontakt.

Ressursgruppa har ikke engasjert seg i 
annet arbeid i 2021.

Tynnefisket på bekkene i Fjellvannet 
medførte 313 dugnadstimer registrert på 
Kultiveringsutvalget. Dugnadstimer for 
lærere og elever fra ungdomsskolene er 
ikke registrert.

Sten-Åge Egeberg 
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Fluegruppa 2021

Bandvognutvalget
Leder: Thor Arne Bakken
Medlemmer:  Bjørn Erik Eik, Ingar Foss, 
Roger Bakken 

Bandvognene har i 2021 blitt brukt til 
vedkjøring til Kristiansbu og Svanstul.Det 
har vært utført rutinemessig  vedlikehold 
på bilene. 

Utvalget har 22 dugnadstimer

- Thor Arne Bakken

GS-huset
Adresse: Luksefjellvegen 839 B     
Leder: Olav Eriksrød 

Utvalget har i 2021 bestått av: Olav 
Eriksrød, Thor Arne Bakken, Harald Rinde 
Andersen, Toralf Hauge.

Huset har blitt brukt 35 ganger. 

Det er blitt utført brøyting, gressklipping, 
bortkjøring av søppel, og vanlig 
vedlikehold. Rune Godal skaffet oss nye 
stoler til lokalet.

Olav Eriksrød

Vi i fluegruppa hadde mange 
“nærvannsturer” i 2021.  
Foto: Terje Christiansen.
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Hvor kjent er 
du i GS sine 
områder?

Vinner av forrige ”Hvor kjent er du…”:  

Arne Hagen, Borgetun 27,  

3711 Skien

Vi gratulerer!

Riktig svar på forrige konkurranse:  

Lona.

Her har du muligheten til å vise hvor kjent 
du er i våre fiskeområder og samtidig 
være med i trekningen av et gavekort 
hos Jakt & Fjellsport i Skien. Verdien av 
premien er kr 500,-.

Send inn ditt svar til  
fiskesport@grenland-sportsfiskere.no  
innen 6. mai.

Foto: Hege Johnsen

Foto: Inge Jørgensen

Vinn tur-/ sportsutstyr for

kr 500,-



– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

www.cchristoffersen.no  -  415 34 700 

ETN Grafisk

Vi takker for godt samarbeid med Grenland Sportsfiskere og gratulerer med 50 
år som leverandør av lokalt stoff om fiske, foreningsliv og gode historier,

etn.no
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Den aller største ære!  

I Grenland Sportsfiskere er den høyeste 
utmerkelsen man kan motta, å bli 
utnevnt til æresmedlem.

Veien dit er brolagt med uendelig 
mange dugnadstimer og en helt spesiell 
standhaftighet. De som mottar denne 
æresbevisningen har valgt å bruke en 
stor del av livet sitt til å drifte denne 
enestående foreningen ved å ta stort 

ansvar i flere utvalg gjennom flere tiår. 
Det kreves en ukuelig vilje og et ekte, 
bankende GS-hjerte for å bli utnevnt. Og 
disse karene her kommer alle fra en slik 
støpeskje.

Harald Waagebø Jenssen har vært 
styremedlem i 22 år samt kasserer for 
Hovedforeningen og Telemark Settefisk 
A/S i alle disse årene. 

Han representerer mer enn 23 år med 
dugnad og har brukt, så langt vi kan 
registrere, 10409 dugnadstimer.

Bjørn Terje Hansen har vært styre-
medlem i 23 år hvorav 23 år som leder av 
Fiskeutvalget – der han til sammen har 
vært i 26 år. Videre har han vært medlem 
av Hytteutvalget i 18 år med oppsynsverv 
i 8 år på Stegaberget og 10 år i det 
samme vervet på Lona-hytta. Han har 
også deltatt i Barne- og Ungdomsgruppa, 
samt Seniorgruppa. Han står så langt med 
29 år med aktiv dugnad og har for lengst 
rundet 14391 timer.

Så var det selveste sjefen sjøl, Bjørn Erik 
Eik. Han har hittil 22 år som styremedlem 
hvorav 11 år som styreleder. Han har 2 år 
som leder i Hytteutvalget der han ellers 
satt som medlem i 6 år. Han har vært 
tilsynsansvarlig på Lona-hytta i 2 år og 
likeledes ansvarlig for Gunhildsbu i 4 år. 
Han har videre 33 år i Beltebilutvalget 
hvor han har vært leder i 11 år. Han har 
også vært leder i Lakseutvalget i 1 år 
og 3 år som medlem. Han har sittet i 
Telemark Settefisk like lenge som han 
har vært formann i GS. Et forsiktig estimat 
viser 7865 timer og 36 år med aktiv 
dugnad.

Tekst og foto:  
Kjell E. Høiby

F.v. Harald Waagebø Jenssen, Bjørn Erik Eik, Bjørn Terje Hansen. 
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Diplomer

På Årsmøtet i Gjerpen Menighets hus var det også denne gang utdeling av diplomer til 
medlemmer som har nedlagt mange dugnads timer gjennom en rekke år.

Undertegnede ble «tatt på senga», som det heter, når noe helt uventet skjer. Denne 
så jeg virkelig ikke komme, men gleden var selvsagt stor hos alle som fikk dette 
hedersbeviset overrakt.

Tekst: Kjell E. Høiby

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt på Gjerpen 
Menighetshus tirsdag 15.02.2022. 

Det var glissent i rekkene denne 
dagen, noe som var trist siden flere 
av våre aktive medlemmer fikk 
diplom for særegen innsats, og tre 
nye æresmedlemmer ble utnevnt. 
Kanskje var det koronaen som 
skremte folk fra å møte opp, for vi 

pleier å ha langt flere interesserte 
på plass ved slike anledninger. 
Likevel hadde de som møtte opp en 
hyggelig aften med kaffe, kaker og 
et dypdykk i foreningens gjøren og 
laden hva budsjett og årsrapporter 
angår.

Kjell E. Høiby

Følgende personer 
fikk diplomer:

*
Trond Eriksrød

Magne Myrvang

Morten Mesics

Kjell E. Høiby

Robert Bærulfsen

Tor Erling Løvstad

Rolf Klubben

Arne Limi

Halvor Olav Halvorsen

Frank Omland

Per Ivar Nystog

Espen Thorsberg

*

F.v. Arne Limi, Tor Erling Løvstad, Magne Myrvang, Kjell E. Høiby, 
og Trond Eriksrød. Foto Terje Chr.



 Faksimiler: Finn Sigurdsen

Fra Fiskesport 
nr. 4 – 1983 

 Redaktør: Per Haugen
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Vi leverer komplette bad med alt arbeid fra våre 
rørleggere og samarbeidspartnere. 

Rørleggern hjelper deg med ditt nye 
drømmebad / modernisering av bad!

Rørleggern er din lokale VVS faghandler

Kontakt oss for en gratis befaring, eller kom gjerne
innom butikken med utstilling og stor parkeringsplass.

Les mer om våre tjenester på www.rorleggern.no

BESTILL BEFARING
Ring 35 91 35 00
firmapost@rorleggern.no

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 Rødmyrjordet 2 - 3735 Skien    Tlf. 35 59 50 00

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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«Laksestrategier»
– foredrag med Tommy Aarkvisla

Endelig var vi i gang igjen med foredrag 
på medlemsmøtet i mars. 

Tommy Aarkvisla fra Horten, holdt et 
foredrag om hvordan vi skulle overliste, 
og å «irritere» laksen til å ta flua! Han  
poengterte at fluefiskere hadde også 
hadde stor nytte av å lytte til både mark- 
og slukfiskere for så å overliste laksen: 
Hvor dypt fisker de? Farge på sluk og 
hastighet på innsveiving?

Og – alle elvene er ulike angående 
temperatur, farge og hastighet på vannet/
strømmen. 

Så strategien du bruker i Numedalslågen 
(som er en varm elv) er ikke den samme 
om du skal fiske i Beiarn osv.

Under foredraget gikk Tommy av og 
til plutselig bort til en av tilhørerne, og 
viftet med handa foran ansiktet – slik 
ei stor lakseflue kan irritere laksen. At 
vedkommende var laksefisker, og en 
«tålmodig laks» som ikke «hogg til», viste 
vel at selv ikke Tommy klarer å overliste 
alle...

Å lytte til og å høre på kjentfolk ved elva, 
skal man, poengterte han. Allikevel er 

variasjon et av de viktigste momentene 
for å overliste laksen til å ta. Å planlegge 
turene før du drar på laksefiske med å 
sjekke nettsider, forumer, YR-værmelding, 
vannføring osv øker mulighetene for en 
flott og spennende tur. 

Tommy er også i «verdensklasse» i 
Spey-kasting, det bidrar til at han enkelte 
ganger klarer å kaste flua dit de fleste 
laksefiskerene ikke når...

Tekst: Terje Christiansen 
Foto: Utlånt av Tommy Aarkvisla

Tommy Aarkvisla fisker 
ikke bare laks – her på 
sjøørretfiske på Fyn.
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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. 
Leier du Ørjebu, kan du fiske med inntil 5 egne garn i Ørjevann, størrelse maks 26 omfar. Garna skal 
merkes med GS-blåser. Fangstrapport skrives på skjema som er på hytta.

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



Returadresse:
Grenland Sportsfiskere
Postboks 144
3701 Skien

Jakt og fjellsport   |   Duestien 5, 3717 Skien   |   post@jaktogfjellsport.no   |   35 52 09 58

www.jaktogfjellsport.no


