
  Fredrikshald Havfiskeklubb

Årsberetning 2005
Klubbturer: Det har blitt avviklet 8 ordinære klubbturer, hvorav langturen til Nautnes var 
dobbel klubbtur og en tur ble arrangert i tilknytning til Østfoldfestivalen. Utgangshavnene var 
Drøbak, Son, Nautnes (Øygaarden), Sponvika, Engelsviken, og Papperhavn. Det er også 
arrangert to tynnlineturer, begge som poengfiske, og begge ifra Sponvika og den ene som del 
av Grensenappet. 

Årets langtur var igjen på Nautnes (Øygaarden) ved Bergen i midten av mai. En vellykket tur, 
men kanskje litt for lite fisk (269,150 kilo fordelt på kun 9 deltagere), bra vær. Størst fisk fikk 
Bjørn Rino Ekenes med en torsk på 9,4 kilo.

På 8 klubbturer ble det i 2005 fisket 586,010 kg (mot fjorårets 1153,573 kg). Nedgangen 
skyldes bl.a. en langtur mindre og at to av klubbturene ble gjennomført som poeng-
konkurranser. På 2 tynnlineturer ble det fisket 54,980 kg. Til sammen totalt 640,990 kg. fisk.

Grensenappet, vår egen havfiskefestival, ble arrangert for 9. gang lørdag 11. juni, med 49 
deltagere og 160 kilo tellende fisk. Festivalen ble avholdt som tynnline og for første gang som 
poengkonkurranse. Den telte også i Norgescupen, Østsidecupen og AOF-cupen. Rino Ekenes 
vant herreklassen, med Jan Ekenes og Fred Olsen på 3. og 4. plass. Fredrikshald vant da også 
lagkonkurransen. Ett vellykket arrangement i år også.

Festivaler: Fredrikshaldere er farende folk og har deltatt med gode resultater på mange 
festivaler. På NM Tynnline tok Wenche Ludvigsen 3. plass (bronse), Gunnar Andersen vant 
Fjordfestivalen, i Åpent Midtnorsk Mesterskap ble Leif Berglund nr. 3, Harald Harridsleff nr. 
4 og sammen med Jan Ekenes vant de lagkonkurransen. I Østfoldfestivalen ble Glenn Olsen 
nr. 2 og Jon Harald Haraldsen nr. 3, Wenche Ludvigsen nr.3 og laget tok sølv. 1.laget gjentok 
denne bedriften på Engelsviken Havfiskefestival dagen etter. På tampen av året avsluttet 
Gunnar Andersen med 2. plass i Kalkunfestivalen.

Styret i Fredrikshald Havfiskeklubb har i 2005 bestått av følgende:

Leder: Rino Ekenes Kasserer:
Nestleder: Fred Olsen Fisketuransvarlig: Tor Haugen
Sekretær: Vegard Krog Petersen Materiellansvarlig: Stein Marthinsen
1. vara: Thor Petersen 2. vara: Jan Ekenes
 
Leder og Sekretær har delt på arbeidsoppgavene som Kasserer. Det har fungert sånn 
noenlunde, men er verken ønskelig eller optimalt, og det er uaktuelt å fortsette slik ett år til. 
Styret takker flere medlemmer for meget god hjelp og støtte i løpet av året i forbindelse med 
gjennomføringen av Grensenappet, arrangering av langtur og andre oppgaver (de berørte vet 
hvem de er!). 
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Medlemmer: Klubben har 35 medlemmer registrerte i Norges Havfiskeforbund pr. 
31.12.2005. Hvorav 3 damer, 29 herrer og 3 juniorer. Dette er en kraftig nedgang fra året før 
(48 medlemmer). Vi har også 25 juniorer registrert lokalt. 

Medlemsmøter: Vi har hatt 8 medlemsmøter og med varierende oppmøte (fra 7 til 14 
deltagere). Det har vært vanskelig å engasjere medlemmene til å delta. Selv visning av 
havfiskefilmer har ikke hjulpet stort. 

Andre aktiviteter: I sommer arrangerte vi som vanlig fiskekonkurranse for barn i Tista 
(Tistasenteret) under Dragebåtfestivalen; 25 deltagere og over 15 kilo fisk. Klubben hadde 
også stand under åpningen av bombrua i Tistedal. På høsten stilte vi med stand på 
Herremessen i Tistasenteret. Vi serverte fiskesuppe og viste frem utstyr og film om havfiske.

Økonomi: Den normale driften går i balanse og vel så det (se regnskap). De lokale 
klubbturene går med et underskudd, som vi har kalkulert med. Utgiftene til båtleie har gått 
opp de senere årene. Langturene skal være selvfinansierende. Vårt medlemskap i Halden 
Bingo gir ett hyggelig tilskudd hvert år. Spilleautomaten har gitt oss inntekter på over 90.000 
kr. i år. Disse pengene kan kun benyttes til arbeid overfor barn og ungdom. Pengene står 
foreløpig urørt på egen konto.

Oppsummering: Det har blitt fisketurer og gode opplevelser i år også  ! Men det er 
bekymringsfullt at det kun har vært en 16-17 aktive havfiskere i år og at medlemstallet er 
synkende. Det møter dessverre litt for få på medlemsmøtene og det er vanskelig å få ett 
fulltallig styre. Vi håper på større aktivitet i 2006. 

I løpet av året har vi dessverre også mistet grunnleggeren av klubben, Jan Erik Ludvigsen. 
Klubben var representert i begravelsen.

Sekretær takker på vegne av styret og ønsker alle ett godt nytt fiskeår.

Halden 20.01.2005 Vegard Krog Petersen
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