
  Fredrikshald Havfiskeklubb

Årsberetning 2006
Klubbturer: Det har blitt avviklet 8 ordinære klubbturer, hvorav langturen til Nautnes var 
dobbel klubbtur og en tur ble arrangert i tilknytning til Engelsviken Havfiskefestival. 
Utgangshavnene var Drøbak, Engelsviken, Nautnes (Øygaarden), Papperhavn og Sponvika. 
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 mot slutten av mai. En vellykket 
tur, bra med fisk (470 kg. fisk fordelt 20 deltagere), bra vær. Størst fisk fikk Leif Berglund 
med en Lange på 25,5 kg.

På 6 klubbturer ble det i 2006 fisket 734,750 kg (mot fjorårets 586,010 kg). 3 av årets 
klubbturer var poengfiske og på 2 av dem ble ikke vekt i kilo notert. På 2 tynnlineturer ble det 
fisket 37,322 kg. Til sammen totalt 772,072 kg. fisk. Deltagelsen har variert fra 9 til 22 
havfiskere.

Grensenappet, vår egen havfiskefestival, ble arrangert for 10. gang lørdag 10. juni, med 68 
deltagere og 96 kilo tellende fisk. Den var også NM Tynnline. Festivalen ble avholdt som 
tynnline og som poengkonkurranse. Den telte også i Norgescupen og Østsidecupen. Forøvrig 
eneste festival i fjor som ble avholdt med tynnline. Vi prøvde å rekruttere flere yngre 
havfiskere med gratis deltagelse for juniorer. Fredrikshald fikk fire Norgesmestere: John 
Harald Haraldsen i Herrer, Gunnar Andersen i Senior, disse to samt Wenche Ludvigsen og 
Steinar Kristiansen ble Norgesmestere Lag. Ett vellykket arrangement i år også.

Festivaler: Fredrikshaldere er farende folk og har deltatt med gode resultater på mange 
festivaler. Men plass på pallen har de ikke hatt ofte i år. På festivaler har Jan Ekenes vært 
klubbens beste havfisker. Han vant Drøbakfestivalen, ble nr. 3 på Østfoldfestivalen, nr. 5 på 
Vinterfestivalen. Ble nr. 2 i Østsidecupen og nr. 14 i Norgescupen. Under Engelsviken 
Havfiskefestival ble Elisabeth Jensen nr. 3.

Styret i Fredrikshald Havfiskeklubb har i 2006 bestått av følgende:

Leder: Rino Ekenes Kasserer: Rune Andersen
Nestleder: Fred Olsen Fisketuransvarlig: Jan Ekenes
Sekretær: Vegard Krog Petersen Materiellansvarlig: Stein Marthinsen
1. vara: Leif Berglund 2. vara: Vidar Magnussen
 
Leder trakk seg fra vervet i sommer pga sviktende helse. Sekretær har etter det i praksis vært 
«fungerende formann». Styret har ikke vært fulltallig de to siste år, og det er en situasjon som 
ikke kan fortsette i fremtiden. Det har vært arrangert fire styremøter. 
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Vi takker flere medlemmer for meget god hjelp og støtte i løpet av året i forbindelse med 
gjennomføringen av Grensenappet, arrangering av langtur, fiskekonkurranse på Tista-Senteret 
og andre oppgaver (de berørte vet hvem de er!). 

Medlemmer: Klubben har 37 medlemmer registrerte i Norges Havfiskeforbund (NHF) pr. 
31.12.2006. Hvorav 4 damer, 28 herrer og 5 juniorer. I tillegg kommer tre medlemmer som 
ikke er innmeldt til forbundet. Dette er en liten oppgang fra året før (35 medlemmer). Vi har 
også 25 juniorer registrert lokalt. 

Medlemsmøter: Vi har hatt 8 medlemsmøter og med varierende oppmøte (fra 8 til 15 
deltagere). Det er fortsatt vanskelig å trekke medlemmene til møte. Anbefaler flere å komme 
og slå an en hyggelig prat og fortelle fiskeskrøner neste år. De som stiller på medlemsmøtene 
får informasjon først og er med på å bestemme... 

Andre aktiviteter: 
- I sommer arrangerte vi som vanlig fiskekonkurranse for barn i Tista (Tistasenteret);
  12 deltagere.
- Vi var representert på Generalforsamling (GF) og Formannskapskonferansen til NHF 18-19.
  februar i Tananger med Leif Berglund og Rino Ekenes. Som vanlig ble våre to forslag
  nedstemt (ett om senket aldersgrense og ett om færre spoler under tynnlinefestivaler). 
- Årsmøtet 2005 ble avholdt lørdag 21. januar 2006 med 15 stemmeberettigede medlemmer
  tilstede. Valg, premiering og sosialt samvær. Se egen protokoll fra årsmøtet.

Økonomi: Driften går nesten i balanse (se regnskap). De lokale klubbturene går med et 
underskudd pga. høyere utgifter til båtleie. Langturen har blitt subsidiert. Halden Bingo har 
også i år gitt oss ett hyggelig tilskudd (selv om det har vært turbulens med arbeidskonflikter). 
Spilleautomaten har gitt oss inntekter på over 100.000 kr. i år. Den forsvinner 1. juli 2007. 
Disse pengene kan kun benyttes til arbeid overfor barn og ungdom. 

Markedsføring: Vi har vært i lokalavisene med oppslag fire ganger i år: Etter Øygaarden-
turen, etter ål-fisket på Tista-Senteret, i forbindelse med Grensenappet/NM-tynnline og etter 
årets siste klubbtur i oktober. Vi har trykket opp nytt opplag av vervebrosjyren (i farger), 
hadde NM-brosjyre i farger tilsendt alle havfiskeklubbene, og hatt salg av gensere med 
Fredrikshald-logo. Vårt nettsted har blitt oppdatert 24 ganger (bla.med resultater fra 
klubbturer, referater medlemsmøter, invitasjon fisketurer og annet) og hatt 2.901 besøkende.

Oppsummering: Det har blitt fisketurer og gode opplevelser i år også  ! Det positive er at 
medlemstallet har stabilisert seg og at antallet aktive havfiskere har økt (opp fra 16-17 i fjor til 
ca. 30). Det bekymringsfulle er at det dessverre møter litt for få på medlemsmøtene og 
klubben sliter med å få folk til å delta i styrearbeid. 

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

Halden 25.01.2007 Vegard Krog Petersen
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