
  Fredrikshald Havfiskeklubb

ÅRSBERETNING 2003

Styret i Fredrikshald Havfiskeklubb har i 2003 bestått av følgende: 

Leder: Tor Haugen
Nestleder: Fred Olsen
Sekretær: Vegard Krog Petersen
Kasserer: Ole-Petter Haugen
Styremedlem: Stein Marthinsen
1.varamedlem: Thor Petersen
2.varamedlem Rino Ekenes
Leder av fiskeutvalget Harald Harridsleff

Klubben har pr. 31.12.2003 48 medlemmer, 35 herrer, 5 damer og 8 juniorer registrert i 
forbundet og 26 juniorer lokalt.

Der er i år blitt avviklet 8 klubbturer og 2 tynnlineturer, hvor den ene var tynnline NM. 
Deltagelsen på turene har i gjennomsnitt vært 20 på vanlig fiske og 15 på tynnline. 
Langturene i år gikk til Sotra i mai og Smøla i september. På Sotra fikk mange mye stor fisk, 
med den største på 14 kg. Turen til Smøla ble preget av mye vind og stor sjø. 
Flere av klubbens medlemmer har vært med på festivaler siste år og de har forsynt seg bra fra 
premiebordene.

Grensenappet, som i år var tynnline NM trakk 79 deltagere, med en totalfangst på over 142 
kg. Utror var fra Sponvika og det ble gjennomført uten problemer eller uhell. Premiebordet 
var som vanlig velfylt og flere av våre forsynte seg bra av det. Vi fikk norgesmesteren i 
juniorklassen.

Økonomisk har klubben i år gått med underskudd. Dette skyldes i hovedsak båtleien på 
klubbturene. Av andre aktiviteter kan nevnes fiskekonkurransen ved Tistasenteret med over 40 
deltagere. Bingoringen trakk i våres inn årene, men nye aktører har overtatt, og vi er med der. 
Der er det blitt forespeilet et utbytte til foreningene på 30- 40 tusen pr år, så vi får vente og se. 
Ellers har klubben fått tillatelse fra lotteritilsynet til å ha inntekter fra 1 spilleautomat. Denne 
saken ligger hos lotteriansvarlig i Østfold Politidistrikt ved Hvaler lensmannskontor.

Styret takker for året som er gått og ønsker dere alle et godt nytt år med mye fisk.

Halden 17. januar 2004
Leder  Fredrikshald HFK 
Tor Haugen 
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