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Årsberetning 2011 
 

Klubbturer: Det har i 2011 blitt avviklet 13 klubbturer, hvorav langturene til Mausundvær og 

Hellesøy var to doble klubbturer. 4 klubbturer er arrangert i tilknytning til 

havfiskefestivaler:Grensenappet, Engelsviken havfiskefestival og Hellesøyfestivalene. Det har 

vært arrangert 7 turer med vektfiske og 6 turer med poengfiske. På de 7 turene med vektfiske 

har våre fiskere dratt opp 2124,02 kg. Vi har hatt utgangshavner fra Halden, Sponvika, 

Engelsviken, Moss, Drøbak, Holmestrand, Mausund og Hellesøy. Det har deltatt fra 8 – 18 

deltakere på klubbturene våre. 5 juniorer har deltatt, men desverre ingen damer. 28 

medlemmer har deltatt på klubbturer pluss 4 prøvefiskere og 4 gjestefiskere. 

 

Årets første langtur, var igjen på Mausundvær (på Trøndelagskysten) 10 og 11. juni. En 

vellykket tur, bra med fisk (1.567 kg fisk fordelt på 18 deltagere). Størst fisk fikk Jan  Ekenes 

med en Lange på 28,70 kg hvilket er ny klubbrekord. 

 

Årets andre langtur ,ble lagt inn i Hellesøyfestivalene 1 og 2. oktober, og 10 deltakere reiste 

dit hvor de tok godt for seg på premiebordet. De fisket i tillegg opp 308,8 kg fisk. 

 

Grensenappet, vår egen havfiskefestival, ble arrangert for 15. gang lørdag 28. mai, med 61 

deltagere. Grensenappet ble avholdt som poengfiske og med Catch&Release. Den telte også i 

Norgescupen og Østsidecupen.  Fredrikshald HK tok seieren i Juniorklassen ved Karoline 

Ekenes, og 3.plass til Tom Inge Beck. Vår beste herrefisker ble Hans M. Hoffgard med 

4.plass. I seniorklassen ble Gunnar Andersen nr 3 og Tor Barm nr.4 

 

Festivaler: Vinterfestivalen i Drøbak hadde 6 deltakere fra Fredrikshald. Tom I. Bech vant 

juniorklassen. I Seniorklassen ble Tor Barm nr 2. Østfoldfestivalen hadde kun 3 deltakere fra 

klubben. I seniorklassen ble Gunnar Andersen nr 1 og Tor Barm nr.3. Tor Haugen ble nr. 24 i 

herreklassen.Engelsviken Havfiskefestival hadde 8 deltakere fra Fredrikshald og Gunnar 

Andersen og Tor Barm gjentok plasseringene fra dagen før i seniorklassen med hhv.nr.1 og 

nr.3. Karoline Ekenes vant juniorklassen.1.laget vårt tok 3.plass for 4-manns lag. NM i 

Drøbak hadde 9 påmeldte fra oss, og dag 1 ble seniorklassen vunnet av Tor Barm. Våre 

juniorer havnet på 4 og 5.plass. Dag 2 ble Jan Ekenes nr.6, men var for langt nede på listen på 

Dag1 til å komme på pallen. Totalt i NM ble Tor Barm nr.4 i Seniorklassen og Jan Ekenes 

nr.14 i herreklassen. I Øygarden HFF ble Tor Barm nr.8 totalt (vant senior) og Gunnar 

Andersen nr.14 (nr.2 i senior).Tom I. Bech vant juniorklassen og Karoline på tredje plass. Tor 

Barm hadde også festivalens største fisk, en sei på 7,91 kg. Dagen etter på Hellesøy HFF ble 

Hans M.Hoffgaard nr.2 totalt. Karoline nr.2 i juniorklassen, og Tom Inge nr.3. Klubben tok 

også 3.plass over 2 dager for 4-mannslag ved: Tor Haugen, Tor Barm, Hans M.Hoffgaard og 

Gunnar Andsersen.    

 
Østsidecupen: Tor Barm gjentok bedriften fra i fjor og vant klassen for OldBoys med Gunnar 

Andersen på plassen bak. I juniorklassen havnet Karoline på 2.plass om Tom Inge på 3. plass. 
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Norgescupen: I juniorklassen ble Karoline Ekenes nr.2 og Tom I.Bech nr.5. I seniorklassen 

ble Tor Barm nr.7 og Gunnar Andersen nr.11. Beste herre ble Jan Ekenes på 53.plass. 

 

Medlemmer: Klubben har 42 medlemmer registrerte i Norges Havfiskeforbund (NHF) pr. 

31.12.2011. Hvorav 1 dame, 37 herrer og 6 juniorer. I tillegg kommer 2 B-medlemmer.   

 

Styret i Fredrikshald Havfiskeklubb har i 2011 bestått av følgende: 

 

Leder:  Vegard Krog Petersen  Kasserer:  Ole H. Løken 

Nestleder: Harald Harridsleff   Fisketuransvarlig: Tor Haugen 

Sekretær: Gunnar Andersen   Materiellansvarlig: Tor Barm 

Nettredaktør:  Vegard Krog Petersen 

1. vara: Leif Berglund    2. vara:  Vidar Magnussen 

 

Styret har hatt fire møter i løpet av 2011.  

 

Medlemsmøter: Vi har hatt 8 medlemsmøter, også i år med varierende oppmøte (fra 10 til 16 

deltagere). En liten økning fra i fjor, men det er fortsatt vanskelig å trekke medlemmene til 

møtene.  

Andre aktiviteter: Årsmøtet 2010 ble avholdt lørdag22 januar med de vanlige ingrediensene 

som:Valg, premiering, mye god mat og ellers sosialt samvær.  

- Vi var representert på Generalforsamling (GF) og Formannskaps-konferansen til NHF 5-6. 

mars med Vegard Krog Petersen og Tor Haugen.  

- Nytt konkurransereglement ble vedtatt, uten de store forandringene. 

Økonomi: Grensenappet gikk i år med et overskudd på kr.3760,- , bingoinntekter beløp seg til 

kr.91750,- og Grasrotandelen til kr.12782,-. Med dette ser også regnskapet for 2011 meget bra 

ut, på tross av sponsing på to langturer og ellers til andre turer, både festivaler og klubbturer 

her hjemme.  

Markedsføring: Nettstedet vårt er har hatt 3837 besøk og er oppdatert 35 ganger. Vi har også 

hatt med et par artikler i Halden arbeiderblad. 

Oppsummering: Det har blitt fisketurer og gode opplevelser i år også  ! Det positive er at 

medlemstallet er stabilt, dette takket være at nye medlemmer kommer til når andre faller fra. 

Av medlemmene er det ca.28 aktive som fisker. Dessverre møter fortsatt litt for få opp på 

medlemsmøtene. Dette håper vi vil bedre seg når vi går inn i et nytt år. 

Styret ønsker alle ett godt nytt fiskeår. 

 

 

Vesterøy 14.01.2012 Gunnar Andersen 


