
  Fredrikshald Havfiskeklubb

Årsberetning 2004
Styret i Fredrikshald Havfiskeklubb har i 2004 bestått av følgende:

Leder: Rino Ekenes
Nestleder: Fred Olsen
Sekretær: Vegard Krog Petersen
Kasserer: Ole-Petter Haugen
Fisketuransvarlig: Tor Haugen
Materiellansvarlig: Stein Marthinsen
1. varamedlem: Thor Petersen
2. varamedlem: Jan Ekenes

Klubben har 48 medlemmer registrerte i Norges Havfiskeforbund pr. 31.12.2004. Hvorav 4 damer, 36 herrer og 8 
juniorer. Vi har også 25 juniorer registrert lokalt.

Fredrikshald Havfiskeklubb har i året 2004 avviklet 8 ordinære turer, hvorav langturene var doble klubbtur. I 
slutten av mai reiste til Sotra ved Bergen. Været var bra, sol og nesten vindstille. En vellykket tur med mye fisk. 
Første dag ble det fisket 499,75 kg. og andre dag 150,30 kg. Mange av oss satt ny personlig rekord på stor fisk. 
Størst fisk fikk Fred Olsen med en Lange på 16,55 kg. For første gang på mange år har vi arrangert ordinær 
klubbtur i Iddefjorden. Ellers har vi fisket på Hvaler, Drøbak og i Son. Tur nr. 6 ble avlyst på Hvaler pga. mye 
vind, men satt opp igjen som tur i oktober. Langtur nr. 2 gikk til Smøla i september, denne blåste nesten bort for 
de 8 som, men noe fisk ble det likevel. Størst fisk fikk Knut Gedde, en torsk på 16,50 kg. Det ble også arrangert 
2 tynnlineturer. En i Iddefjorden og en på Hvaler. 

Året 2004 har vert ett bra år, på 8 klubbturer ble det fisket 1153,573 kg. På 2 tynnlineturer ble det fisket 87,670 
kg. Til sammen totalt 1241,243 kg. fisk.
Grensenappet ble arrangert 19. juni, noe tidligere enn foregående år. 43 deltagere. Festivalen telte også i 
Norgescupen og Østsidecupen. Kent Erik Voløgård vant juniorklassen og Jan Erik Ludvigsen tok hjem seieren i 
seniorklassen. Av andre gode resultater kan nevnes Rino Ekenes på 6.plass, Jan Ekenes på 7. plass og John 
Harald Haraldsen på 9. plass. Ett vellykket arrangement i år også.

Ellers har vi også deltatt på mange festivaler. På Fjordfestivalen ble Gunnar Andersen nr. 4. Norgesmesterskapet 
gikk på Mausund hvor 4 av klubben medlemmer deltok i. Jan Erik Ludvigsen har fisket godt i seniorklassen på 
mange festivaler. Han har oppnådd 2. plass i Norgescupen og 1. plass i Østsidecupen. Wenche Ludvigsen har 
også gjort det meget bra i dameklassen på mange festivaler. Nr. 4 i Norgescupen og nr. 2 i Østsidecupen. Hun 
vant Skjærgårdsfestivalen.

Vi har også arrangert fiskekonkurranse i Tista i sammen med Tistasenteret. 24 ivrige fiskere deltok, en liten 
nedgang fra året før. På høsten stilte vi med stand på Mannemessen i Tistasenteret. Vi serverte fiskesuppe og 
viste film om havfiske.

Vi har i å hatt 9 medlemsmøter og har latt loddboken gå den vanlige runden. Varierende oppmøte.
Klubbturene har i år også gått med et underskudd, som vi har kalkulert med. Utgiftene til båtleie har gått opp de 
senere årene. Vi er med i Bingoringen som vi får en bra inntekt av. Lotteritilsynet har gitt oss tillatelse å ha 1 stk. 
spillautomat. Denne kom i gang på våren, men pengene har uteblitt, bl.a. pga feil automat-type og innbrudd. Ny 
automat satt opp i høst vil forhåpentligvis gi bedre resultat neste år.

 Økonomisk har klubben gått ørlite med overskudd 2004 (se regnskap).
 
 Leder takker på vegne av styret og ønsker alle ett godt nytt fiskeår.
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