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Årsberetning 2012 
 

Klubbturer.: Det har i 2012 blitt arrangert 14 klubbturer, hvorav langturene til Hellesøy og 

Mausund var to doble klubbturer. 3 klubbturer er arrangert i tilknytning til havfiskefestivaler 

rundt Oslofjorden : Vinterfestivalen i Drøbak, Grensenappet og Skjærgårdsfestivalen i 

Drøbak. Det har vært 4 turer med poengfiske og 10 turer med vektfiske. På turene med 

vektfiske har våre fiskere dratt opp 1752,03 kg. Det har deltatt fra 7 til 24 deltakere på 

klubbturene. 36 medlemmer har fisket pluss 5 prøvefiskere og gjestefiskere. Gledelig er det at 

vi i år har 2 damer og 6 juniorer på resultatlista. 

 

Årets første langtur, var i år på Hellesøy 26-27.mai med 12 deltakere. Det ble ikke den helt 

store fangsten der i år, men det ble allikevel fisket opp 534,34 kg på to dager. Harald 

Harridsleff ble Hellesøymester sammenlagt og Leif Berglund dro opp den største fisken, en 

Lange på 10,76 kg. 

 

Årets andre langtur, gikk til Mausund den 31.august- 1.september med 11 deltakere. På 

grunn av noe dårlig vær ble det bare fisket totalt 789,64 kg fisk. Tor Haugen ble 

Mausundmester sammenlagt og han fikk også den største fisken, en Lange på 20,00 kg. 

 

Grensenappet, ble i år arrangert for 16.gang, lørdag 19.mai med 53 deltakere. Av disse var 10 

deltakere fra FredrikshaldHK. Festivalen telte med i Norgescupen og ble avholdt som 

poengfiske med Catch & Release. Våre deltakere kom ikke helt opp i år, men vi fikk i hvert 

fall størst fisk ved Jan Ekenes, med en torsk på  3,58 kg. Ellers ble Harald Harridsleff best av 

våre med en 13. plass. 

 

Festivaler : Vinterfestivalen i Drøbak hadde 11 deltakere fra Fredrikshald og Hans M. 

Hoffgaard ble nr.16 og Jan Ekenes nr.17 som våre beste i herreklassen. Av seniorene ble 

Gunnar Andersen nr.4 og Tor Barm nr.5. Mausundfestivalene med NM hadde 5 deltakere fra 

Fredrikshald. Best av våre etter 4 dager på Mausund ble Harald Harridsleff med en 15.plass. I 

NM som var de 2 siste dagene på Mausund ble igjen Harald best av våre i herreklassen med 

8.plass, men i seniorklassen tok Tor Barm edelt metall ved 3.plass. Frank Kuhlemann tok 

størst fisk over 4 dager med en lange på 26,94 kg. Drøbakfestivalen hadde kun 3 deltakere fra 

Fredrikshald. Her vant Gunnar Andersen seniorklassen og Tor Barm ble nr.9. Jan Ekenes ble 

nr.36 i herreklassen. Skjærgårdsfestivalen hadde 7 deltakere fra Fredrikshald og Asbjørn 

Johansen ble nr.6 i herreklassen. Tor Barm ble nr.4 i senior og Gunnar Andersen nr.8 i samme 

klasse. Holmestrand Seifestival ble for første gang arrangert i år og vi stilte med 7 deltakere. I 

herreklassen ble Hans M.Hoffgaard nr. 6 og Asbjørn Johansen nr.12, deretter Roar Grønås 

nr.14. I seniorklassen ble Gunnar Andersen nr.4 og Tor Barm nr.5. I dameklassen ble 

Ragnhild Grøttheim nr.4. Av 23 4-mannslag kom Fredrikhalds 1.lag med Hoffgaard, 

Johansen, Barm og Andersen på en sterk 2.plass. Pigghåfestivalen i Holmestrand telte 4 

Fredrikshaldere og Tor Barm vant senior klassen og ble nr 5 totalt i samlet herreklasse. 

Asbjørn Johansen ble nr.10. Det samme 4-mannslaget  som i Seifestivalen ble her nr.3 av i alt 

21 lag. 
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Norgescupen: Vi hadde ingen juniorer med i norgescupen i år. I herreklassen ble vår beste 

Harald Harridsleff med en 48 plass. I seniorklassen ble Gunnar Andersen nr.13 og Tor Barm 

nr.14. Vi fikk Ragnhild Grøttheim på 18. plass i dameklassen med en fullført festival.  

 

Medlemmer : Klubben har pr.30.desember 45 medlemmer, hvorav 4 damer og 5 juniorer. I 

tillegg kommer 1 B-medlem. 

 

Styret i Fredrikshald Havfiskeklubb har i 2012 bestått av følgende : 

 

Leder:           Vegard Krog Petersen                         Fisketuransvarlig:   Tor Haugen      

Nestleder:     Harald Harridsleff                               Materiellansvarlig:  Tor Barm 

Sekretær:      Gunnar Andersen                                1. Vara:                    Leif Berglund     

Kasserer:       Ole H. Løken                                      2. Vara:                    Vidar Magnussen 

Nettredaktør: Vegard Krog Petersen 

 

Styret har hatt 3 styremøter i 2012.    

 

Medlemsmøter: Vi har hatt 7 medlemsmøter i år med fra 12 – 17 deltakere.  

 

Iddefjordmester: er i år kåret og vinner sammenlagt ble Jan Ekenes. Beste junior ble Johan 

Unneberg. 

 

Økonomi: Grensenappet ga i år et overskudd på kr.3405,-. Klubben hadde et underskudd på 

ca. kr.38900,- stort sett grunnet utgifter til langturene. 

 

Annet: Årsmøtet 2011 ble avholdt lørdag 21.januar 2012 med som vanlig: valg, premiering, 

god mat og drikke og sosialt samvær.Vi var representert på generalforsamling ( GF ) og 

formannskapskonferansen til NHF 3-4.mars 2012 ved Vegard Krog Petersen og Tor Haugen. 

Nettstedet vårt har hatt 4080 besøkende og blitt oppdatert 36 ganger. Vi har også i år hatt 

artikler i Halden Arbeiderblad. 

 

Oppsummering: Det er positivt at medlemstallet vårt har øket og at mange prøvefiskere har 

meldt sin interesse. Vi har i år hatt en økning av medlemmer på klubbturene, og det viser vel 

at den gode opplevelsen og spenningen ved fiske fortsatt sitter i mange. Det er trykket opp 

noen vervebrosjyrer og lagt ut bl.a i en fiskeutstyrsforretning i Fredrikstad, hvor de har hatt 

etterspørsel etter havfiskeinformasjon. Vi håper derfor at medlemstallet vårt vil øke etter 

hvert. 

Styret ønsker alle et godt nytt fiskeår. 

 

 

Vesterøy 03.01.2013 Gunnar Andersen 


