
  Fredrikshald Havfiskeklubb

Årsberetning 2010
Klubbturer: Det har blitt avviklet 10 klubbturer, hvorav langturen til Mausundvær var dobbel 
klubbtur. 2 klubbturer ble arrangert i tilknytning til havfiskefestivaler: Grensenappet og 
Engelsviken Havfiskefestival. Utganghavnene var Drøbak, Sponvika, Mausundvær, 
Engelsviken, Moss og Holmestrand. 

6 av klubbturene ble arrangert som vektfiske, mens 4 av klubbturene ble arrangert som 
poengfiske. På de 4 klubbturene med vektfiske over en dag ble det totalt tatt opp 184,06 kilo. 
Deltagelsen har variert fra 10 til 17 havfiskere. 29 av medlemmene har deltatt på klubbturer.

Årets langtur var igjen på Mausundvær (på Trøndelagskysten) i begynnelsen av juni. En 
vellykket tur, bra med fisk (1.248 kg fisk fordelt på 17 deltagere). Størst fisk fikk Harald 
Harridsleff  med en Lange på 26,42 kg.

Grensenappet, vår egen havfiskefestival, ble arrangert for 14. gang lørdag 29. mai, med 59 
deltagere. Grensenappet ble avholdt som poengfiske og med Catch&Release. Den telte også i 
Norgescupen og Østsidecupen. Forøvrig første gang den ikke var tynnline. Fredrikshald HK 
tok tredobbelt i Juniorklassen ved Karoline Ekenes, Bjørn Rino Ekenes og Tom Inge Beck. 
Henrik O. Valle tok størst fisk (torsk 2,7 kilo). Vår beste Herrefisker ble Jan Ekenes (4.plass) 
og våre beste Damer ble Bjørg Borgersen (4.plass) og Wenche Ludvigsen (5.plass).

Festivaler: Vår junior Henrik O. Valle har forsynt seg godt av premiebordet på festivaler i år. 
Med seier på 10 festivaler har han vært den overlegent beste havfiskeren i sin klasse i 2010. 
Henrik vant Egerøynappet, Jærfestivalen, Flatholmen HFF, Feistein HFF, Mausund-
festivalene, Østfoldfestivalen, Engelsviken HFF, Drøbakfestivalen, Øygardsfestivalen og 
Pigghåfestivalen. Han fikk også pallplasseringer under Vinterfestivalen, Botne HFF, 
Skjærgårdsfestivalen og Øygaarden HFF. Det ble seier også i Sufix Shimano Havfiskecup.

Karoline Ekenes vant Juniorklassen under Botne HFF og Torungen HFF. Hun vant, som 
nevnt, Grensenappet og tok sølv under Pigghåfestivalen. Blant Damene tok Wenche 
Ludvigsen tok sølv under Vinterfestivalen og Bjørg Borgersen det samme under Botne HFF. 
Tor Haugen ble nr. 3 i Herreklassen i Botne HFF. Det samme ble Jan Ekenes på Torungen 
HFF. Der vant førstelaget vårt (J. Ekenes, K. Ekenes, G. Andersen og T. Barm). Tor Barm 
vant Seniorklassen under Østfoldfestivalen og dagen etter gjentok Gunnar Andersen bedriften 
under Engelsviken HFF. Tor Barm vant totalt Skjærgårdsfestivalen. Under Pigghåfestivalen 
ble laget bestående av G. Andersen, T. Barm, T. Haugen og H.O. Valle nr. 2. 

Norgesmesterskapet i havfiske: Henrik O. Valle ble Norgesmester for Juniorer under NM i 
Harstad. Joakim Bakke Grønås fulgte opp med fin 5. plass i samme klasse.. 

Østsidecupen: Tor Barm vant klassen for OldBoys og Henrik O. Valle vant juniorklassen. Jan 
Ekenes ble nr. 13 i herreklassen og Wenche Ludvigsen nr. 5 blant damene. 

Norgescupen: I klassen for Juniorer vant Henrik O. Valle suverent, mens Karoline Ekenes ble 
nr. 2. Tor Barm ble nr. 8 i Seniorklassen. Beste Herre ble Jan Ekenes på 43. plass.
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Medlemmer: Klubben har 49 medlemmer registrerte i Norges Havfiskeforbund (NHF) pr. 
31.12.2010. Hvorav 2 damer, 39 herrer og 8 juniorer. I tillegg kommer ett B-medlem (Dame). 

Styret i Fredrikshald Havfiskeklubb har i 2010 bestått av følgende:

Leder: Vegard Krog Petersen Kasserer: Ole H. Løken
Nestleder: Harald Harridsleff Fisketuransvarlig: Tor Haugen
Sekretær: Elisabeth Jensen Materiellansvarlig: Tor Barm
Nettredaktør: Vegard Krog Petersen
1. vara: Leif Berglund 2. vara: Vidar Magnussen

Styret har hatt fem møter. Flere enn tidligere år pga. endret form på medlemsmøtene.Styret 
takker flere medlemmer for støtte i løpet av året i forbindelse med gjennomføringen av 
Grensenappet, arrangering av langtur, og andre oppgaver (de berørte vet hvem de er). 

Medlemsmøter: Vi har hatt 7 medlemsmøter og med varierende oppmøte (fra 8 til 14 
deltagere). Det er fortsatt vanskelig å trekke medlemmene til møte. For å bøte på dette gjorde 
Styret på høsten om formen på medlemsmøtene. Kun en halv time med informasjon (mindre 
debatt) og deretter sosialt samvær (f.eks. film, pizza etc.).

Andre aktiviteter: 
- Årsmøtet 2009 ble avholdt lørdag 23. januar 2010. Valg, premiering, koldtbord og sosialt 
samvær. Se egen protokoll fra årsmøtet.
- Vi var representert på Generalforsamling (GF) og Formannskaps-konferansen til NHF 27-
28. februar i Tananger med Elisabeth Jensen og Vegard Krog Petersen. 
- Vegard Krog Petersen deltok på 'arbeidsmøte' i Tananger 12-14. november med utarbeidelse 
av nytt «Konkurransereglement» som skal erstatte dagens fiskeregler i NHF. Våre tre 
delegatstemmer på neste GF er blitt forpliktet til å stemme for det nye forslaget.

Økonomi: Driften gikk i balanse (se regnskap). 'Halden Bingo' har gitt inntekter på 87.500 
kroner. I tillegg kommer Grasrotandelen på 15.000 kr. Grensenappet gikk i balanse. 
Klubbturer lokalt og festivalstøtte subsidieres med over 29.000 kr. Langturen til Mausund ble 
subsidiert med 31.000 kr. Deltagerne under NM i Harstad ble støttet med 1.000 kr. hver.

Markedsføring: Vi har vært i Halden Arbeiderblad to ganger i år. Første gang etter årsmøtet 
med en kort artikkel om klubbmestere & klassevinnere. Andre gang etter Grensenappet med 
en litt lengre artikkel. Vårt nettsted har blitt oppdatert 40 ganger (bla. med resultater fra 
klubbturer, referater medlemsmøter, invitasjon fisketurer og annet) og hatt 4.146 besøk.

Oppsummering: Det har blitt fisketurer og gode opplevelser i år også  ! Det positive er at 
medlemstallet er stabilt og at det er ca. 30 aktive havfiskere. Det møter dessverre fortsatt litt 
for få på medlemsmøtene. 

Styret ønsker alle ett godt nytt fiskeår.

Halden 09.01.2011 Vegard Krog Petersen
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