
  Fredrikshald Havfiskeklubb

Årsberetning 2008
Klubbturer: Det har blitt avviklet 8 ordinære klubbturer, hvorav langturen til Mausund var 
dobbel klubbtur. 2 klubbturer ble arrangert i tilknytning til havfiskefestivaler: Vinterfestivalen 
og Engelsviken Havfiskefestival. Utgangshavnene var Drøbak, Engelsviken, Moss og 
Mausund. 2 av klubbturene ble arrangert som poengfiske. Det er også arrangert to 
tynnlineturer, begge poengfiske, og begge ifra Sponvika og den ene som del av Grensenappet. 

Årets langtur var på Mausundvær (på Trøndelagskysten) i begynnelsen av mai. En vellykket 
tur, bra med fisk (1890 kg. fisk fordelt på 29 deltagere). Størst fisk fikk Hans-Erik Mathisen 
med en Torsk på 24,55 kg.

På 8 klubbturer ble det i 2008 fisket 2191,581 kg (mot fjorårets 1519,872 kg). På 2 
tynnlineturer ble det fisket 47,06 kg (mot fjorårets 38,4 kg). Til sammen totalt 2238,641 kg. 
fisk. Deltagelsen har variert fra 7 til 29 havfiskere.

Grensenappet, vår egen havfiskefestival, ble arrangert for 12. gang lørdag 31. mai, med 81 
deltagere og 145 kilo tellende fisk. Grensenappet var denne gangen NM i tynnline og ble 
avholdt som poeng-konkurranse. Den telte også i Norgescupen og Østsidecupen. Forøvrig 
nok en gang eneste festival i fjor som ble avholdt med tynnline. For tredje året på rad prøvde 
vi å rekruttere flere yngre havfiskere med gratis deltagelse for juniorer. Norgesmester i 
Herreklassen ble John Harald Haraldsen. Elisabeth Jensen tok sølv i dameklassen, Bjørn-Rino 
Ekenes fikk sølv i juniorklassen og Gunnar Andersen fikk bronse i seniorklassen.

Festivaler: Fredrikshaldere er farende folk og har deltatt med gode resultater på mange 
festivaler. Vi er ofte på pallen, men sliter med å gå helt til topps. Med unntaket av seieren 
under NM-tynnline til J. H .Haraldsen, vant vi ikke en eneste festival i 2008. 

Av prisverdige resultater kan nevnes at junioren Henrik O. Valle besøkte pallplassen under 
flere festivaler (2. plass på Engelsviken og Pigghåfestivalen, 3. plass på Torungen, Mausund 
og Skjærgårdsfestivalen). Det gjorde at han ble nr. 2 i Norgescupen for Juniorer. Elisabeth 
Jensen tok 2. plass blant Damer i Pigghåfestivalen og 3. plass i Torungen. I Norgescupen ble 
det en 4. plass. I tillegg fikk J. H. Haraldsen 2. plass Herrer i Drøbakfestivalen, Wenche 
Ludvigsen sølv damer i samme festival, Junior Bjørn-Rino Ekenes nr. 3 i Engelsviken, Junior 
Karoline Griffenfeldt nr. 3 i Pigghåfestivalen, og  Harald Harridsleff tok 4. plass blant herrer 
totalt under Mausund.

Østsidecupen 2008: Her gjorde vi det svært bra. John H. Haraldsen vant Herreklassen, 
Wenche Ludvigsen ble nr. 2 blant Damene, og Tor Barm tok 3. plass Senior. Henrik O. Valle 
ble nr. 4 i Junior, nr. 5 ble Karoline Griffenfeldt og Gunnar Andersen ble nr. 5 blant Seniorer.

Medlemmer: Klubben har 46 medlemmer registrerte i Norges Havfiskeforbund (NHF) pr. 
31.12.2008. Hvorav 3 damer, 36 herrer og 7 juniorer. Litt flere enn i fjor (42 medlemmer). 
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Styret i Fredrikshald Havfiskeklubb har i 2008 bestått av følgende:

Leder: Wenche Ludvigsen Kasserer: Ole H. Løken
Nestleder: Harald Harridsleff Fisketuransvarlig: Jan Ekenes
Sekretær: Vegard Krog Petersen Materiellansvarlig: Tor Barm
1. vara: Leif Berglund 2. vara: Vidar Magnussen

Det har vært arrangert to styremøter. 

Vi takker som vanlig 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!). 

Medlemsmøter: Vi har hatt 8 medlemsmøter og med varierende oppmøte (fra 4 (sic!) 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: 
- Vi var representert på Generalforsamling (GF) og Formannskapskonferansen til NHF 1-2.
   mars i Tananger med Wenche Ludvigsen og Vegard Krog Petersen.. 
- Årsmøtet 2007 ble avholdt lørdag 26. januar 2008 med 22 stemmeberettigede medlemmer
   tilstede. Valg, premiering og sosialt samvær. Se egen protokoll fra årsmøtet.
- Trondheim Havfiskeklubb klagde (de gjør ikke annet) på at vi skulle ha satt ut rykter
   vedrørende videreutleie av Sjøblomsten etc. Kortversjonen av Styrets uttalelse var:
   «Oss totalt uvedkommende».

Økonomi: Driften gikk med ca. 30.000 kr. i overskudd (se regnskap). Det skyldes bl.a. at 
'Halden Bingo' har gitt over 88.000 kr. Grensenappet / NM tynnline ga nesten 4.000.- kr i 
overskudd. Klubbturer lokalt subsidieres med ca. 12.000 kr. Langturen / 30-års 
jubileumsturen til Mausund ble kraftig subsidiert (ca. 47.000 kr). 

Markedsføring: Vi har vært i Halden Arbeiderblad tre ganger i år: Dobbeltside-artikkel om 
Grensenappet / NM tynnline, ett «Fritt Ord»-innlegg hvor vi avviste at vi kastet småfiske etter 
Grensenappet, og en liten artikkel om Mausund-klubbturene. Vårt nettsted har blitt oppdatert 
19 ganger (bla. med resultater fra klubbturer, referater medlemsmøter, invitasjon fisketurer og 
annet) og hatt ca. 2950 besøk.

Oppsummering: Det har blitt fisketurer og gode opplevelser i år også  ! Det positive er at 
medlemstallet fortsatt øker og at det er ca. 35 aktive havfiskere (en god økning fra i fjor. Det 
møter dessverre fortsatt litt for få på medlemsmøtene. 

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

Halden 04.01.2009 Vegard Krog Petersen
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