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Bjørn Erik Eik
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I skrivende stund er vel det meste av fiskesesongen over. 
Har vært mye snakk om været i sommer og det med rette.

Fenomenalt fantastisk vil vel de fleste si om de ikke er opptatt 
av fiske. For min del så er jeg enig samtidig som jeg er 
fornøyd med fiske.

Jeg fikk tatt noen turer inn på Sauheradfjella og vært i flere 
vann enn på mange år. Fisk ble det i de fleste vann sammen 
med et fint vær – tørt og lett å gå. 

Tørken tatt i betrakting, så må jeg virkelig si takk til alle 
medlemmer for å respektere bålforbudet. Det er ikke alltid 
det blir gjort, men i år tror jeg de fleste forsto alvoret.

Laksefisket i år var under normalen. Litt på grunn av 
vannføring og mye på grunn av vanntemperaturene som var 
midt på sommeren.

Fjellvannet var så å si tomt og har vel sjeldent vært lavere.

Hytteutleien ser ut til å være på det jevne og antall 
medlemmer er stabilt.

Vi var også i år med på «Mersmak» og «Kom deg ut dagen».

Dette resulterte i ca. 140 nye medlemskap, noe som er 
gledelig. Det viser at litt reklame for oss selv og våre fine 
områder virker.

En viktig sak som kommer til å engasjere mange er 
kalksaken. Myndighetene vil trappe ned kalking og til slutt 
stoppe, for at naturen skal klare seg selv. Dette vil være en 
katastrofe for veldig mange av våre vann. Dette er en stor og 
viktig sak som vi må jobbe med sammen med flere foreninger 
for å påvirke bestemmende myndigheter.

Nå er høsten her og det meste av fisken er satt ut og alt er 
klart for ny rognfangst for å sikre neste års generasjon fisk.

Dette er en fin anledning for nye medlemmer til å bli med på 
en morsom dugnad. Enten på tynnefiske i Fjellvannet eller på 
rognfangst med Fiskeutvalget og Telemark Settefisk.

Vil oppfordre flere medlemmer til å møte på våre 
medlemsmøter. Her kan det spørres om alt som en lurer på 
og høre litt om hva vi jobber med.

Vi tar også gjerne imot innspill om hva 
nytt vi kan begynne med, særlig det 
som er rettet mot barn og unge. 
Håper å se dere.

Med ønske om en fin høst!

Varm  
sommer!
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Faste sider:

Når du etterlyser  

          mygg –

        da er det noe

  gærn’t! av Kjell. E. Høiby Redaktør, Fiskesport

Etter en av de varmeste somre i 
manns minne kom til slutt høsten 
med vind, regn og ruskevær.

De fleste jeg har snakket med 
har hatt et ganske variabelt fiske. 
I starten var det greit nok, men så 
kom denne forferdelige varmen da. 
Noen trakk oppover i fjellene, og 
noen valgte å snu døgnet for å fiske 
om natten. Ingenting var helt som 
det pleide noen steder. Varmen var 
uutholdelig i perioder og i enkelte 
vann viste temperaturen opp mot 24 
grader. Mest frustrert av alle var han 
jeg møtte oppe på fjellet i juli. «Det 
er jo f… ikke mygg her engang». Han 
bannet og svor over at denne lille 
djevelen hadde uteblitt. Så skulle jeg 
altså få høre det også.

Man kan stille mange spørsmål om 
årsaker og sammenheng. Personlig 
lar jeg den ligge, for etter et relativt 

langt liv med fiskestang og kaffekjele 
så er det bare en ting som er sikkert: 
Det kommer en ny sesong!

I disse dager diskuteres det relativt 
høylytt, både her og der, om hvordan 
GS vil takle de nye reglene m.h.t. 
kalking og kultivering videre i mange 
av våre vann. Noen har funnet ut at 
mange vann skal «resettes». De skal 
tilbakeføres til den stand naturen 
selv sørger for.

I hvilken grad vi i GS rammes av dette 
vil vi snart få vite, men med tanke 
på at veldig mange av våre vann lå 
brakk for noen titalls år siden, så er 
det helt rimelig å stille spørsmål. Det 
er likevel viktig å huske det Bjørn Erik 
Eik sa på forrige medlemsmøte: «Det 
er for tidlig å konkludere. Kanskje 
blir dette ikke så ille som mange 
tror. Vi har folk som både kan og 
vet mye om dette og medlemmene 

vil bli løpende orientert» Og er du 
en av dem som har noen tanker 
om dette, så bør du dukke opp på 
medlemsmøtene fremover. Allerede 
06.11 vil Per Øyvind Gustavsen 
informere om følgene av, og hvorfor 
det nå skal gjøres en inngripen i 
mange vann. 

Videre vil jeg oppfordre medlemmer 
til å skrive, fotografere og sende 
både stemningsrapporter og historier 
inn til Fiskesport. Noen av dere har 
garantert opplevd noe i løpet av 
denne sommeren.

Husk også på at hyttene er til leie 
hele året. Selv om du ikke skal fiske 
så er hyttene flotte turmål.

God tur og skitt fiske,  
med eller uten mygg.
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Ungene våre har vært med dit siden 
de så vidt kunne stabbe rundt hytta 
og har mange minner derfra, i sol og 
regn og snø og sludd. 

Turer sammen med andre familier, 
stadig nye naturopplevelser og små 
og store fiskeeventyr.

Den første ”sandkassa” laget vi der 
opp på Telemarks tak for 37 år siden 
og mange av gamlegutta rynket nok 
alvorlig på nesa over slikt tull på ei 
fiskehytte for mannfolk!

I år var datter Kjersti og familie med 
bestefar og bestemor til fjells for 
første gang. Nå skulle de også få 
oppleve Hardangervidda.

Og hva de fikk oppleve!  En utrolig 
magisk uke - shorts og bading uka 
lang.

Og ikke nok med det, vi fikk også 
bra med fisk.  Ungene storkoste seg i 
båten på Gjuvsjåen, time etter time.

Harald Wilhelm ble rett og slett en 
ihuga fisker etter litt trening med 
bestefar på brygga.

Tynnefiske i Vesle-Gjuvsåen fikk vi 
også gjort og det var spennende å se 
all fisken som ble dradd opp.

Innimellom fiskinga ble det tid til å 
spikke Knerten og Karoline. De ble 
født av vierkjerret rett på utsiden av 
hytta, dessverre begge med bare en 
arm.

Men, de klarte seg godt, de fikk klær 
laget av fargerike vaskekluter og fikk 
være med bl.a. til det flotte nydøpte 
Mosefjellet øst for hytta.

Turen hjem til Hedmark har de også 
klart og henger nå trygt på en grein 
hjemme på romma.

Hilsen Anne Karin og  
Harald Rinde Andersen

Sommerminner  
fra Gjuvsjåen 2018
Snart har vi vært ved Gjuvsjåen i 50 år, men aldri har vi 
opplevd slike dager på Bekkjebukt som i år.

Knertens fødsel

Første mål nådd Gjuvsjåhytta og båteneHarald Wilhelm med storfisken

Bestefar og bestemor – still going strong
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I båten igjen

Pust i bakken på vanlig sted Bergbekken, etter at vippesteinen har 
ønsket oss ”Velkommen til fjells”

Veslas møte med det store fjellet. Ingebjørg på Mosefjellet sitt

Kastetrening med bestefar Der var’n ...
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

SIMPLY CLEVER

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.10.2018. *Lån: Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etablerings gebyr kr 2.724. Total 
kredittkjøpspris kr 165 674,-. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i ŠKODA Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for 
deretter å bli justert til normal produktrente. **Privatleasing: Startleie/etabl.geb 80.300 kr. Månedsleie: 5.578 kr inkl. mva. og term.gebyr 
og totalpris: 281.117 kr vil variere med rentenivået. Forutsetter 3 år/45 000 km, og finansiering i ŠKODA Financial Services. 
**Drivstofforbruk fra 5,3l/100km, CO2-utslipp fra 150 g/km.. Alle priser inkl. mva . ***Vi tar forbehold om trykkfeil.

ŠKODA KODIAQ STYLE 2,0 TDI 190 4X4 DSG - kr 589 .000,-
Inkludert i prisen: parkeringsvarmer, adaptiv cruise control, navigasjon, ryggekamera, hengerfeste, skinn/alcantara, 
vinterhjul, elektrisk bakluke, baksetevarme

Bilen er fullstappet av ”simply clever”-løsninger, og det nye ŠKODA Connect-systemet tilbyr avanserte 

informasjons- og navigasjonstjenester. 

En stor rugg trenger ikke plugg :-)

Leasing eller lån til

1.99%*

  kampanjerente

Hengerfeste

Kr0,-***

TREKK ALT DU TRENGER, HELE 2,5 TONN PÅ HENGER 
 720 LITER BAGASJEROM

4X4 OG DSG (automatgir)

ŠKODA KODIAQ. EN STOR RUGG TRENGER IKKE PLUGG :-)

Bjørn Jensen
bjorn.jensen@moller.no
Tlf: 35 90 03 31

Geir Borgar Nilsen
geir.nilsen@moller.no
Tlf: 35 90 03 37

Erling Sturla Rørvik
erlingsturla.rorvik@moller.no
Tlf: 35 90 03 32

SIMPLY CLEVER

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.08.2018. *Lån: Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etablerings gebyr kr 2.724. Total 
kredittkjøpspris kr 165 674,-. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i ŠKODA Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for 
deretter å bli justert til normal produktrente. **Privatleasing: Startleie/etabl.geb 80.300 kr. Månedsleie: 5.578 kr inkl. mva. og term.gebyr 
og totalpris: 281.117 kr vil variere med rentenivået. Forutsetter 3 år/45 000 km, og finansiering i ŠKODA Financial Services. 
**Drivstofforbruk fra 5,3l/100km, CO2-utslipp fra 150 g/km. Levert Oslo, alle priser inkl. mva . ***Tilbudet gjelder t.o.m. 30.06.2018. Vi tar 
forbehold om trykkfeil.

ŠKODA KODIAQ STYLE 2,0 TDI 190 4X4 DSG - kr 589 .000,-
Inkludert i prisen: parkeringsvarmer, adaptiv cruise control, navigasjon, ryggekamera, hengerfeste, skinn/alcantara, 
vinterhjul, elektrisk bakluke, baksetevarme

Bilen er fullstappet av ”simply clever”-løsninger, og det nye ŠKODA Connect-systemet tilbyr avanserte 

informasjons- og navigasjonstjenester.  

En stor rugg trenger ikke plugg :-)

Leasing eller lån til

1.99%*

  kampanjerente

Hengerfeste

Kr0,-***

TREKK ALT DU TRENGER, HELE 2,5 TONN PÅ HENGER 
 720 LITER BAGASJEROM

4X4 OG DSG (automatgir)

ŠKODA KODIAQ. EN STOR RUGG TRENGER IKKE PLUGG :-)

Bjørn Jensen
bjorn.jensen@moller.no
Tlf: 35 90 03 31

Geir Borgar Nilsen
geir.nilsen@moller.no
Tlf: 35 90 03 37

Erling Sturla Rørvik
erlingsturla.rorvik@moller.no
Tlf: 35 90 03 32

SIMPLY CLEVER

Tilbudet gjelder t.o.m. 31.08.2018. *Lån: Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etablerings gebyr kr 2.724. Total 
kredittkjøpspris kr 165 674,-. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i ŠKODA Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for 
deretter å bli justert til normal produktrente. **Privatleasing: Startleie/etabl.geb 80.300 kr. Månedsleie: 5.578 kr inkl. mva. og term.gebyr 
og totalpris: 281.117 kr vil variere med rentenivået. Forutsetter 3 år/45 000 km, og finansiering i ŠKODA Financial Services. 
**Drivstofforbruk fra 5,3l/100km, CO2-utslipp fra 150 g/km. Levert Oslo, alle priser inkl. mva . ***Tilbudet gjelder t.o.m. 30.06.2018. Vi tar 
forbehold om trykkfeil.

ŠKODA KODIAQ STYLE 2,0 TDI 190 4X4 DSG - kr 589 .000,-
Inkludert i prisen: parkeringsvarmer, adaptiv cruise control, navigasjon, ryggekamera, hengerfeste, skinn/alcantara, 
vinterhjul, elektrisk bakluke, baksetevarme

Bilen er fullstappet av ”simply clever”-løsninger, og det nye ŠKODA Connect-systemet tilbyr avanserte 

informasjons- og navigasjonstjenester.  

En stor rugg trenger ikke plugg :-)

Leasing eller lån til

1.99%*

  kampanjerente

Hengerfeste

Kr0,-***

TREKK ALT DU TRENGER, HELE 2,5 TONN PÅ HENGER 
 720 LITER BAGASJEROM

4X4 OG DSG (automatgir)

ŠKODA KODIAQ. EN STOR RUGG TRENGER IKKE PLUGG :-)

Bjørn Jensen
bjorn.jensen@moller.no
Tlf: 35 90 03 31

Geir Borgar Nilsen
geir.nilsen@moller.no
Tlf: 35 90 03 37

Erling Sturla Rørvik
erlingsturla.rorvik@moller.no
Tlf: 35 90 03 32

ŠKODA OCTAVIA
med 4x4 DSG!

LEASING
kr. 3.355,- 

pr. mnd.*

ŠKODA OCTAVIA 4x4 DSG 2,0 TDi, 150 hk NÅ KUN KR 399.000,-
Utstyr inkludert:

* = Alle beløp inkl. mva. Innskudd kr. 70.000,-/kjørelengde 45.000 km/36 terminer. Årlig totalkostnad kr. 66.644,-/totalkostnad 
over 3 år kr. 199.932,-. Etableringsgebyr kr. 5.300,- og termingebyr kr. 107,- kommer i tillegg.

38.400,-

Kjørbekkdalen 9, 3735 Skien 
Tlf.: 35 90 03 30  

www.grenland-bilservice.no

• Parkeringsvarmer m/ app styring
• Hengerfeste
• Vinterhjul
• Metallic lakk
• Navigasjon 8`̀  skjerm

• Ryggekamera
• Oppvarmet frontrute
• Adaptiv cruisecontrol
• LED hovedlys
• Og mye mer

Ikke nå igjen!
Det hadde begynt å bli lite 
ved på Ørjebu, og med all 
veden på ”Huset”, skulle det 
tilsynelatende være greit å få 
ordna med frakt av en del sekker 
opp til denne hytta. Jeg hadde 
avtalt med Finn Sigurdsen at han 
skulle kjøre opp et hengerlass 
mandag morgen, før jeg og 
kompisen skulle komme etter.

Finn kjørte opp med en ”haug-og-
tredve” vedsekker på morgenen. 
Vi dro av gårde nordover midt på 
dagen og passerte Finn i bil på 
vei nedover uten at han så oss. 
Vi lurte litt på at det hadde tatt 
lang tid, men tenkte at det var 
tilfeldigheter.

På stikkveien ned til hytta ser 
vi raskt at ikke alt er som det 
skal. Stabelen med ved lå langt 
oppe i bakken, mens veien var 

en ruin etter det voldsomme 
høstregnets herjinger. Og det 
er ikke så mange år siden en 
beverdam hadde gjort det samme 
og masse grov pukk var blitt kjørt 
på for å reparere skaden. En del 
av pukken var nå langt nede i 
skogen, og veien var overhodet 
ikke farbar.

Vi forsto at stakkars Finn S, som 
var alene, hadde måttet tømme 
hengeren for overhode å komme 
tilbake, opp på veien. Med 
ustabilt høstvær, ønsket jeg ikke 
at veden skulle bli liggende. Jeg 
kunne hentet trillebår, men det 
hadde nok ikke vært lettere. Så 
flere planer ble omgjort.

Undertegnede var, av ulike 
grunner, den eneste som kunne 
bære, så det tok over tre dager 
å frakte vedsekkene, en etter en, 

til sammen nesten ni kilometer, 
og like langt tilbake for å hente 
ny. Stønn! Men vi fikk da veden 
i hus, og da vi kom ned til byen 
varslet vi ”Jakt og fjellsport” og 
skogsjefen til Løvenskiold (som alt 
visste om problemene). Men det 
ble en fryktelig slitsom tur.

Og til slutt en liten moralpreken: 
Gi beskjed til hytteansvarlig om 
slike ting med en gang turen er 
avslutta. Det er ikke greit å lese i 
hytteboka, fra siste leietakere om 
problemet, når ingen beskjed er 
gitt til hyttensvarlig!

Tekst: Torgeir Torgersen     
Foto: Torgeir Torgersen og Kjell E. Hustad
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HVA SKJER?

Tirsdag 6. november kl. 19:00
Medlemsmøte i hovedforeningen.  
Kalking i våre områder. v/Per Øyvind 
Gustavsen.

Tirsdag 4. desember kl. 19:00
Medlemsmøte i hovedforeningen.  
«Juletallerken».

Medlemsmøtene holdes i Gjerpen Menighetshus, Håvundveien 11, 3719 Skien (ved Gjerpen Sykehjem).

FLUEGRUPPA: TERMINLISTE HØST 2018
18. oktober Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

25. oktober Fluebinding, kjøp, salg, byttekveld kl. 19:00–22:00 GS-Huset

26. oktober «Fluepub» – vi drar på byen og prater fluefiske

01. november Fluebinding  kl.19:00–22:00 GS-Huset

03. november Klubbmesterskap «5-CUP»  kl. 17:00–20:00 (lørdag)     Skien Fritidspark

06. november Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00 Gjerpen Menighetshus

07. november Kastetrening kl. 21:00–22:30 (onsdag) Skien Fritidspark

08. november Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

22. november Besøk og handlekveld hos Angler i Oslo (detaljer kommer)

27. november Kastetrening kl.21:00-22:30  (tirsdag) Skien Fritidspark

29. november «Sørlandsørret» foredrag ved Trond Kjærstad kl. 19:00 GS-Huset

04. desember Medlemsmøte – hovedforeningen kl. 19:00 Gjerpen Menighetshus. 
Juletallerken.

06. desember Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

13. desember Fluebinding kl. 19:00–22:00 GS-Huset

Skien Fritidspark har sagt «med forbehold» om 
kampendringer når vi har kastetreninger.

I forkant av aktivitetskveldene vil dere motta, pr. epost,  
mer detaljer om hva som skal skje der det er 
nødvendig.

GS-huset har adresse ved Luksefjellveien 839b,  
3721 Skien.

Gjerpen Menighetshus har adresse  
Håvundveien 11, 3719 Skien.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme, så følg med  
på epost eller www.grenland-sportsfiskere.no

Terje Christiansen, tlf 977 61 797 eller 
fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

http://www.grenland-sportsfiskere.no/
mailto:fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no
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Bjørn Terje Hansen

Hvor lenge har du vært medlem i GS?

- Det har jeg vært sammenhengende 
siden 86/87, men jeg var også medlem 
noen år på 70-tallet.

Foretrekker du ferskvann eller sjøen  
når du skal fiske?

- Både og. Ingen favoritt, men det er moro 
å fiske makrell også.

Hvilken hytte besøker du oftest?

- Det sier seg vel selv at det er Lona.

Har du noe favorittvann?

- Nei, ikke direkte. Jeg liker småvann og 
skogstjern. Der er det stille, så du får`em 
for deg sjøl!

Hva slags fiskeutstyr foretrekker du?

- Mark, sluk og spinner. Er nok for dårlig 
med fluestanga.

Hva har du alltid med på tur?

- Fiskeutstyr og kaffe.

Hvor stor er rekordfisken din?

- Det var en torsk på 18 kilo som jeg tok 
da jeg var 12-13 år gammel. Jeg var 100% 
sikker på at det var bånn, men nei! Jeg 
veide den på badevekt. I ferskvann var 
det røye på 1,4 kg.

Benytter du deg av våre området  
til annet enn fisketurer?

- Litt på tur.

Hva er ditt beste fiskeminne?

- Det var nok 18 kilostorsken. Det skal vel 
litt til å toppe en slik opplevelse fra ung 
alder.

Hvis du kunne, hva ville du  
forandre i GS?

- Hmmm…Det måtte være å få barne- og 
ungdomsgruppa til å fungere. Vi trenger 
kanskje litt hjelp av noen av damene? 
Det er mange ting de er flinkere til å 
organisere.
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Denne gangen møter vi Bjørn Terje 
Hansen på vakt på ”Dammane”. Han 
er også en mann som er aktiv mange 
steder i Grenland sportsfiskere. Han 
lederfiskeutvalget og er dermed 
medlem i hovedstyret. Han er 
hyttestyrer på Lona, sekretær for 
seniorgruppa, er i styret for Telemark 
Settefisk og holder på med Barne- og 
ungdomsgruppa.

Intervju og foto: Torgeir Torgersen 

35 52 70 00   –   post@skienror.no

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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Din velsmakende samarbeidspartner 
til lite og stort

mathuset.no  |  tlf 405 54 422

• Snitter og lapskaus
• Koldtbord og tapas

• Gryter og steker
• Bryllup og galla
• Selskapslokaler

B E K L E D N I N G  •  T E LT  •  S O V E P O S E R  •  T U R U T S T Y R

Se vårt utvalg 
av fi skeutstyr
• Alt til sjø- og ferskvannsfi ske
• Fiskegarn

Vi selger:
• Løse kystfl uer/reker

• Tørr-/våtfl uer   • Meitemark

*  Medlemskort i GS må fremvises

Vi har 
bålpanner 

og tilbehør fra

Vi gir  15% rabatt 
på fi skeutstyr til alle 

GS-medlemmer*

HOVENGASENTERET I PORSGRUNN

ÅPENT 09–20    LØR 09–18
TELEFON 

35 57 17 00

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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Ved avreise var jeg inneforstått med at 
det ble litt padling i kano over et lite vann 
og et par kilometer med sekk på ryggen. 
Dette skulle bli som balsam for sjelen. 
Noe så idyllisk!

Etter endt arbeidsdag kastet vi oss i bilen. 
Jeg skulle slappe av, sove og kose meg 
på turen til fjellet og på fjellet. Sånn ble 
det også, helt til litt oppi skauen forbi 
Bliva. Bilsyken var et alvorlig faktum 
allerede etter 12 minutter på veien. 
Magen var tom, det var lenge siden lunsj. 
Sjåføren av kjerra var lite sugen på å 
stoppe, det skjønte jeg temmelig fort. 
Han ville fiske. Både han og bikkja var 
fullstendig overtent for turen som lå foran 
oss. Vi snakka ikke mye i bilen. Uggen 
var jeg. Jeg valgte å vente til 50 meter fra 
innkjøringa til den søte matbutikken på 
Nordagutu før jeg utbrøt: «Du må stoppe!» 
Skal si Tiguanen fikk sjekka bremsene. 
Jeg rota rundt i butikken i 20 minutter- 
måtte ha en «timeout» fra hissig bilkjøring. 
Vel ut i bilen med Cola, lakris og 

potetskruer. «Lang kø!» sa jeg og hevet 
øyebrynene. Videre på 2 hjul i svingen, 
ingen tid å miste. Magen ble raskt bedre 
og jeg ymtet frempå om litt mat på 
Notodden. I alle fall en kjapp burger. 
Søknad ble avslått. Bilen suste mellom 
Blues-byen mot de høye fjelltopper.

Bilen ble parkert og vel utpå vannet 
klarer «Pølsa», dachsen vår, å hoppe over 
bord. Stappfull Ally-kano er noe ustødig, 
så jeg får mirakuløst røska tak i familiens 
øyesten og han slapp med skrekken. At 
jeg ble klissvåt var en bagatell. Det viste 
seg brått at vannet var delt i to av en 
liten bekk, noe som betyr bæring av kano 
og utstyr. Og jeg føler jeg kan si: «Sånn 
gikk nå kvelden» over 3 vann. Stadig sa 
jeg: «Jammen, her var det jo fint». Altså, 
jeg mente: «Hvorfor i svarte kan vi ikke 
bare telte her»?? Men, han er og var en 
målbevisst fyr.

Omsider begynte gåturen. Alle snakker 
om at det er nydelig å gå i fjellet. Sikkert 

hvis man har spist, er noenlunde opplagt 
og ikke har gnagsår på størrelse med 
en femmer før avreise. Og en vesentlig 
ting til. Magebeltet på sekken må være 
på plass. Min sekk, som jeg la hel inn i 
boden tidligere i sommer, var plutselig 
uten beltespenne. Sekken og sulten 
gnagde om kapp med gnagsåret. Jeg fikk 
dratt ut en pakke kjeks og tygde i takt 
med gangen. Jeg måtte nå ta en liten 
pause før jeg gikk i bakken, men jeg ville 
være taktisk. Ikke klage for mye, var min 
strategi. Det gikk sånn medium dårlig. 
Jeg klagde jevnt og trutt. Det ble stadig 
litt avstand til veiviseren min. Han dude’n 
som gikk foran ble nå litt for ivrig . Han 
begynte å gå så snart jeg kom frem til 
han. «Der var du ja», sa han og smilte. 
Han så nok at jeg var tom for energi, så 
av en eller annen grunn begynte han å 
si: «Bare 400 meter igjen til ditt og Bare 
250 meter igjen til datt». I luftlinje vel og 
merke. Det ble litt irriterende, men jeg 
klarte mirakuløst å ikke kommentere.

En hel helg til ende…  
på fjellet, på Vidda!
Denne helgen var ingen av barna hjemme og vi snakket om hvor 
vi skulle dra. Ut i naturen med fiskestang var temaet. Vi satt på 
terrassen og litt nedi rødvinsflaska ble vi enige om destinasjon 
Kalhovd. Vi to, med telt, kano og selvfølgelig pølsehunden vår 
Lemmy. Jeg gledet meg veldig!

Vi hadde nok baggasje.. Her Fisker’n, kart-
leser, motivator og selvfølgelig han jeg ber om 
fisketips (Edvard Straumsnes) og ‘bikkja uten 
bein’ som noen vil si, Lemmy. 

Bolig med strandlinje for en helg. 
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Var flott fisk oppå fjellet!  Viktig å holde 
lillefinger’n litt ut, da ser fisken riktig så lekker 
ut. 

Omsider, og langt om lenge, så vi vannet 
som visstnok skulle være paradis. 
Vålåsjå! Men nå skulle vi ‘bare’ til den 
andre enden av vannet, noe som ofte 
viser seg å være noe lengre enn antatt. 
Rundt midnatt ble teltet erklært oppreist 
og det var mulig å få seg litt skikkelig 
mat. Myggen var intens som seg hør og 
bør (hva nå det betyr), inn i teltet å spise 
var målet. Jeg oppdager fort at matposen 
står igjen i kjøleskapet hjemme. Det 
vi hadde av mat nå var noe jeg rasket 
med på veien, knapt nok til å overleve, 
ble det konkludert. Pluss en liter rødvin. 
Men vi måtte få fisk. Undertegnede 
sovnet aldeles nydelig i to lag ull, hals 
og pannebånd. Sidemannen lå oppå 
soveposen kun iført boksershorts. Han er 
godt oppdratt hva angår å varme vann til 
mine varmeflasker, det skal han virkelig 
ha. Så de kom som ‘bestilt’. Jeg våknet 
som vanlig to timer etter fisker’n. Han var 
forduftet. Teltet fungerte nå som badstue. 
Jeg måtte ut!

Fjellvannet vi lå ved hadde mange-og-
tjue grader, og det blinket så fint mot meg 
da jeg tittet ut. Det ble bading og fisking. 
Mye fisking! Jeg sovnet i lyngen der et 
par ganger mens marken gjorde jobben 
– håpet jeg. Det vil si ca. null fisk på meg. 
Men sånn totalt sett fikk vi til middag. 
Krydder og margarin hadde vi ikke fått 
med oss. Ett lite sukk der. Men utrolig 
hvor godt det smaker med mat på tur 
uansett, og med to glass solvarm rødvin 
ble det likevel perfekt. Utsikten til vidder 
og fjell var aldeles nydelig. Stillheten og 
solnedgangen. Men bikkja losa på alt 
som beveget seg av fluer, mus og fugler, 
så helt stille var det aldri på denne turen.

Hjemturen ble omtrent like strabasiøs. 
Bikkja dro meg over ende like 
mange ganger som på innoverturen. 
Tyngdepunktet ble jo helt gærent 
med 20 kilo (noe jeg velger å tro..) på 
ryggen. Jeg fikk beskjed om å fiske 
da vi krysset de mange innsjøer, og 
valgte å ikke kjenne på egne følelser i 

det øyeblikket - så jeg fisket. Selv om 
jeg absolutt mente at vi hadde fisket 
mer enn nok. Omsider fikk jeg en fisk 
da. Min egen! Jeg ble overlykkelig og 
jubelen var stor. For meg var det helgas 
første. På hjemturen hadde sjåføren og 
fisker’n ro, og matlysten hans hadde 
også meldt seg. Det ble en megasvær 
baconcheeseburger med chips og ekstra 
dressing i Notodden. Det hadde vi pinadø 
fortjent.

Vi konkluderte med at vidda viste seg 
fra sin beste side. Resten av sommeren 
gikk, og jeg har ikke blitt overlesset med 
invitasjoner til flere teltturer. Godt det er 
noen måneder til neste sesong. Da er 
alt glemt, tror jeg. Og jeg skal være med 
å detalj-planlegge. Det er nå i vertfall 
sikkert. Jeg anbefaler virkelig Vålåsjå 
for de som vil på en miniekspedisjon. PS: 
Ønsker meg ny sekk til jul.

Unni Rui Hauge. 

Det høres kanskje ut som en tøff  tur, men jeg lengter tilbake når jeg ser bilder som dette. 
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Den årlige finne-
klippinga/merkinga  
på ”Dammane”
En årlig foreteelse i 
Grenland sportsfiskere, er 
klipping av fettfinnene på 
settefisk på anlegget vårt 
med det offisielle navnet 
Telemark settefisk, for å 
se forskjell på ”vill” fisk 
og settefisk. Telemark 
settefisk har avtaler med 
en rekke av selskapene 
med kraftkonsesjon, 
der det i konsesjons-
bestemmelsene inngår 
krav om fiskeforvaltning. 
Dette gir gode inntekter til 
foreningen.

Så også i år skulle det 
klippes, i alt 82000 fisk, 
hvorav 16000 laks. Og 
samme gjengen stiller opp 
år etter år. Godt voksne 
herrer (og i år også en 
dame!), mange med gode 

briller på nesa, sitter og 
ordner jobben. En ordner 
frakt fra gammelt bassen, 
bedøvelse og til en gjeng 
rundt bordet som klipper 
før videre transport til nytt 
basseng.

Og god lunsj blir det! 
Tidvis med den nydelige 
ertesuppa til Olav 
Eriksrød. Og til til historier 
og annen preik, blir det 
også….

Tekst og bilder:  
Torgeir Torgersen 
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Dauskott-tjønna på sørsiden av Sondalsfjellet i Åslimarka. Det er ei lita tjønn med 
vannareal på ca. 4 mål. Den ligger 716 m.o.h. og mangler både tilløp og avløp. Det er 
myr rundt mesteparten av tjønna med noe fjellskog i nord-østre del. 

Det er ingen lett veg hit, så det enkleste 
er å komme seg til Sommerseter og gå 
derfra over myrene. Navnet oppstod da 
elgjegeren fra Sauherad, Anton Isaksen 
(f.02.010.1895 – d.25.10.1978) og en kompis 
var der på elgjakt. Jakten var nok ulovlig, 
siden Anton ikke var særlig nøye på hvor 
grensene gikk. 

De kom på en elg og Anton løsnet et 
skudd, men elgen sprang videre. Da 
hørtes et nytt skudd – fra kompisen. 

Dette irriterte Anton, som spurte hvorfor 
han også skjøt på den samme elgen. 
«Jeg ville gi den dauskottet», svarte han. 
«Det kunne du ha spart deg»,  sa Anton. 
«Den elgen finner vi garantert nede ved 
tjønna». Og Anton hadde helt rett. Elgen 
lå død nede ved vannkanten. Siden ble 
tjønna bare kalt «Dauskott-tjønna».

Anton skjøt også bjørnen ved 
Nonsknatten 01.05.1923.

Jeg har fisket der flere ganger etter at vi 
kalket og satte ut fisk. Likevel har jeg aldri 
hverken sett eller fått fisk her. Er tjønna 
fisketom? 

Isen legger seg 25.10 – 01.11 og den 
forsvinner 15.05 – 20.05.

Gordon.

GRENLAND SPORTSFISKERE

Foto: Gordon.

DAUSKOTT-TJØNNA  
(NORDRE SIGURDTJØNN)

 

ETT AV VÅRE VANN
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KASTENYTT Tekst og foto: Terje Christiansen

NORGESCUP
Norgescup er avsluttet etter 5 stevner. Konkurransene foregår 
utendørs under «alle» værforhold, så utøverne må mestere 
vindforholdene i tillegg til kasteteknikken!

De to siste stevnene har 
foregått ved Bagn, og Sem 
ved Tønsberg. De gis poeng 
etter plassering i hvert stevne, 
og sammenlagt poengsum 
etter 3 beste stevner. Gari 
Aikio og Terje Christiansen har 
deltatt på fem stevner, Mikael 
Blomberg og Bjørn Knutslid på 
to stevner. 

I siste stevne, arrangert av 
Tønsberg FF, kastet Bjørn 
Knutslid 3 kast på 37m i 
«ørret-lengde», men ble 
slått med 0,5m av Jan Vidar 
Josephsen. Allikevel – svært 
sterk sølvmedalje!

Gari Aikio oppnådde 7. plass 
sammenlagt i «laks-lengde» - 
det er flott når en konkurrerer 
mot noen av verdens beste 
to-hånds kastere. 

I «Ørret-presisjon» ble det 
6. plass sammenlagt for Terje 
Christiansen. Mikael Blomberg 
tok 5. plass sammenlagt i 
«laks-lengde» selv om han 
bare deltok på to stevner 
-og, han hadde vært en sterk 
konkurrent i alle øvelser om 
han hadde fått deltatt...

For resultater:  
www.castingforbundet.no

Morudstranda, ved elva Begna, har de laget et flott kasteanlegg.

Bjørn Knutslid kaster langt i «ørret-lengde»  - 3 kast på 37m er sterkt!

37m i «ørret-lengde», resulterte i en  

flott sølvmedalje for Bjørn Knutslid
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VM i Fluekasting  
Mikael Blomberg, stilte for Norge, og GS!

I august var det duket for VM i fluekasting, og vårt medlem 
Mikael Blomberg var tatt ut på det Norske Landslaget. 

Tidligere har han ”høstet” medaljer i VM, men denne gang var 
det kun svært nær finaler og medaljemuligheter.

 Allikevel - sterk innsats av Mikael på dette nivået! Han takker 
for støtten han fikk av GS for å delta i VM. Her følger en 
oppsummering av hans opplevleser i VM:

T. Chr

 

Det norske landslaget i England, Mikael Blomberg til venstre.

VM i Fluekasting 2018 – Port Haverig i Cumbria, England
Denne gang gikk VM i  
stabelen i vakre omgivelser 
på vestkysten av England.

Stedet de valgt ut heter 
Port Haverig, som egentlig 
er en kunstig laget innsjø 
som består av grunnvann 
fra gammel gruvedrift. 
Saltvannet ligger rett 
utenfor. Adskilt av en molo.

Forberedelsene for min del 
dette året har vært preget 
av sykdom, og når jeg først 
har vært på beina så har 
laksefiske tatt meste del av 
fokuset.

Det Norske Landslaget 
ankom stedet på onsdag 
ettermiddag etter en lang 
reise fra Torp flyplass kl 6 
om morgenen. Inkvartering 
var i store campingvogner 

med knøtt små rom, og for 
meg med over gjennomsnitt 
lengde, alt for korte senger!

Mesteparten av onsdagen 
og torsdagen gikk til trening 
og forberedelse.

Veldig koselig å se gamle 
kjente rivaler igjen og 
mange nye ansikt. Dette 
VM er det største så langt 
med 120 deltagere fra 20 
nasjoner. En sport i vekst!

Konkurranse arenaen var 
godt organisert og det var 
mange frivillige som stilte 
opp for å gjennomføre 
konkurransene.

Selve konkurransen startet 
tidlig fredag morgen. 
Utrolig at de faktisk klarte å 
holde alle tidsrammer sånn 

noenlunde med så mange 
deltagere - det står det 
respekt av!

Siden jeg fort forstod at 
jeg ikke kom til å være 
med i noen medalje strid, 
så brukte jeg mye tid på 
å hjelpe andre og å bruke 
min erfaring innen sporten 
til noe fornuftig. Allikevel, 
jeg var fryktelig nærme 
finale plass (de 6 beste 
i innledende runder) i 
både ørret press, sjøørret 
lengde og laks lengde. 
Nivået har steget meget 
blant deltagere. Mye 
større prestasjon nå å 
vinne en øvelse, enn når 
vi startet med dette i 2010. 
Folk trener mer og bedre 
og tilgangen på utstyr er 
betraktelig hevet.

Alt i alt en skuffelse for meg 
denne gang resultatmessig 
men det er bare å bite i det 
sure eplet og komme i gang 
med trening for neste vm i 
Stockholm 2020.

Avslutningen av VM 2018 
var prisutdeling og en flott 
avslutnings banquett… 
Sitter igjen med en følelse 
av å ha vært med på noe 
stort. Jeg har fått møte 
mange flotte mennesker, 
og fremfor alt vil jeg si et 
stort takk til laget Norge 
som fremstår med godt 
eksempel på nivå, og på 
samhold innad i troppen. 
Laget fikk flott internasjonal 
oppmerksomhet!

Mvh Mikael Blomberg

Mikael Blomberg i England



STYRET 
VERV NAVN TELEFON

Leder Bjørn Erik Eik 35 94 36 28
975 29 696

Nestleder Sten Åge Egeberg 35 52 03 61
992 39 394

Kasserer Harald W. Jenssen 35 53 22 66

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Hytteutvalg Robert Bærulfsen 906 52 302

Kultiveringsutvalg Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Laks- og  
sjøørretutvalg

Morten Stensrud 35 59 07 59
911 42 791

Styremedlem Arne Goberg 905 84 455 
35 50 14 05

1. varamedlem Magne Myrvang 907 84 708

2. varamedlem Torodd Moen 35 53 57 32
980 47 905

HYTTEUTVALGET 
HYTTE NAVN TELEFON

Bekkjebukt Harald R. Andersen 35 59 00 06
970 91 140

Blekktønn Arvid Brønndalen 414 38 622

Gjuvsjå Morten Liaunet 980 63 394

Grantjønn Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Gunhildsbu Atle Rui Hauge 907 41 418

Horta + pram Døla  
og Stodalstjønn

Geir Elseth 974 64 909

Kristiansbu Ronny Løberg 451 96 090

Lona Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Røyvann Are Johansen 413 54 099

Sildrevika + prammer  
Fjellvannet

Stian Wighus 906 55 705

Stegaberget Trond Moen 930 48 321

Stengestad / Stall Robert Bærulfsen 
(leder)

906 52 302

Stulsbu Geir Tore Tveten 913 01 887

Svanstul Roger Bakken
(nestleder)

907 57 017

Ørjebu Torgeir Torgersen 35 59 44 79
917 63 824

Åstadtoppen Finn Sigurdsen 936 85 053

Kasserer Paul Rønningen 917 32 273

ANDRE LEDERE 
VERV NAVN TELEFON

Arrangment- 
kommité

Magne Myrvang 907 84 708

Beltebilutvalg Thor Arne Bakken 35 59 04 83
481 17 274

Fiskesport,
redaktør

Kjell E. Høiby 901 21 457

Klekkeri og  
settefiskanlegg

Tor Aschjem 35 59 03 33
975 16 813

Fluegruppa Terje Christiansen 977 61 797

Seniorgruppa Olav Eriksrød 960 42 767

Tilsyn GS-huset Olav Eriksrød 960 42 767

Arbeidsutvalg  
for barn og unge

Tor Erling Løvstad 957 04 959

TRANSPORT TIL HYTTENE 
VERV E-POST TELEFON

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18
952 67 141

Snøskutertransport  
Luksefjell

harald.skyer 
@yahoo.no

35 59 95 45

Kontaktpersoner  
i foreningen 
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DUGNADSKORT: 
50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 
100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget



HYTTE DØGN HELG UKEPRIS 
NOV.–APRIL ANMERKNINGER

Blekktjønn 240,- 720,- 1000,-
Grantjønn 240,- 720,- 1000,-
Horta + pram  
Døla og Stodalstjønn 240,- 720,- 1000,-

Kristiansbu 240,- 720,- 1000,-
Lona 240,- 720,- 1000,-
Røyvannet 240,- 720,- 1000,-
Stegaberget 240,- 720,- 1000,-
Stengestad / stall 240,- 720,- 1000,-
Stulsbu 240,- 720,- 1000,-
Svanstul 240,- 720,- 1000,-
Ørjebu 240,- 720,- 1000,-
Sildrevika + prammer  
Fjellvannet 240,- 720,- 1000,- Privat arr. leie, kontakt leder hytteutvalget

Gunnhildsbu Øyfjell 310,- 930,- – Påske 3 500,-   Søknadsfrist 20. januar
Åstadtoppen  
m/båt og 6 hk motor 350,- 1050,- – Uke 26–33 ukeleie kr. 3 800,- Søknadsfrist 10. mai.  

Hyttebytte fredag før ukenummer, kl. 14.00
Åstadtoppen -  
vinterleie uten båt 310,- 930,- 1 500,- Gjelder fra 1. november til påske.  

Påske 1 500,-  Søknadsfrist 20. januar.

Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon: 909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være 
medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggssum for ikke medlemmer. 
Døgnprisene gjelder fra mandag kl 09:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag  
kl. 09:00. Ved døgnleie skal nøklene leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag. 
Prisene nedenfor gjelder fra mai 2018.

For Gunhildsbu og Åstadtoppen kan nøklene hentes første 
leidag kl. 09:00. Hverdager må leier være ute av hytta  
kl. 14:00 siste leiedag. Hyttene på Hardangervidda og 
Åstadtoppen leies ut i hele uker i sommersesongen. 
Søknadsfrist er 10. mai. Hyttene i Skien (Sauheradfjella) har 
spesialordning med vinterpris fra november til og med april. 

Da betaler du maks kr. 1000,- for inntil en hel uke, og  
samme pris for hele påska fra fredag før påske til 
2. påskedag. Søknadsfrist for leie av hytte i skolenes 
vinterferie eller påske er 20. januar. Etter denne datoen  
er det fritt fram å reservere hytte til disse feriene,  
uavhengig av vanlige bestillingsregler.
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Foto: Dag Martin Paulsen

HARDANGERVIDDA  (DISPONERES BARE OM SOMMEREN FRA UKE 26 – FRA 23.06. T.O.M. 18.08.

Bekjebukt Ukesleie 4 300,- Søknadsfrist 10. mai.

Gjuvsjå Ukesleie 4 000,- Søknadsfrist 10. mai.

VI OPPFORDRER ALLE SOM HAR MULIGHET FOR DET, Å BETALE MED KORT NÅR DERE LEIER HYTTE ELLER PRAM!

MEDLEMSKONTINGENTER: HVORDAN BLI MEDLEM I GS

A-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 500,-

B-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 180,-

Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 120,-

Pensjonist (fra 67 år) . . . . . . . . . . .kr 250,-

Familie (Ektepar/samboere  
og familie under 20 år) . . . . . . . . .kr 670,-

PRAMUTLEIE i Fjellvannet, Døla og Stodalstjønn kr 60,- /døgn og kr 120,- /helg.  
Pramutleie følger hele dager. Helg betyr fredag til søndag, eventuelt lørdag til søndag (samme pris).

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no, 
og der velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg 
innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid 
på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget 
vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).

På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen 
bankterminal, så det er det raskeste.

Voksne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 250,- pr. helg.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 100,- pr. døgn.

Familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 400,- pr. helg.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 150,- pr. døgn.

Junior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 75,- pr. helg.
             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 25,- pr. døgn.

PRISER IKKE-MEDLEMMER  
(GJESTEMEDLEMMER): 

ANDRE OPPLYSNINGER:

UTLEIEPRISER OG 
MEDLEMSKONTINGENTER I 
GRENLAND SPORTSFISKERE



Nøkler til  
hytter og båter
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Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, 
kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se 
sida foran om søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda 
og Åstadtoppen.

Vi ber om at alle som har tilgang til internett sjekker 
ledige hytter før bestilling. Gå inn på hjemmesida vår, 
www.grenland-sportsfiskere.no og klikk på hyttebooking. 
Da får du oversikt over ledige hytter.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er  
909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens åpningstid 
mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00). Vi har 
egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som 
har mulighet for det å betale med kort.

Utenom åpningstid kan nøkler leveres postkassa i døra på 
butikken

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer 
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn, 
Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet. 

Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode 
hender, og fungerer til alles tifredshet.

HUSET VÅRT
Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagert 
i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre 
ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunke og redskap. 
Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 995 55 849 
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140 
Toralf Hauge, tlf 411 84 357 
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

LEIE HUSET VÅRT?

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. Det 
gjelder BLÅ nøkkkel for Bustul, Åslivann og Lona, mens RØD nøkkel vil åpne bommene til Stengestad, Horta 
og Fjellvannet, og endelig GUL nøkkel til hele Valebø og Svanstul.

Det nytter med andre ord ikke å komme med en GUL nøkkel for Svanstul, hvis du ombestemmer deg og 
forsøker å komme til Bustul. Kjørelappen må stemmemed oppgitte farger.

KJØRENØKLER
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HYTTEINFO

Informasjon om hyttene: Når du henter nøkler på Jakt & Fjellsport, kan du be om å få med deg et 
informasjonsark om hytta, i hvert fall første gangen du gjester hytta. Eventuelt kan du hente de samme 
opplysningene på www.grenland-sportsfiskere.no.

Impregnert og impregnert er forskjellige ting…
Impregnerte materialer er ikke bra 
å brenne, de skal kastes i en egen 
container på på fyllinga – det har vi 
selvsagt lært. De er grønne av farge og 
er innsatt med kjemikalier.

Så har vi en annen måte å impregnere 
på – de heter Kebony, og i følge Morten, 
som jobber med slikt, så reine at «du kan 
gjerne koke suppe på de!»

De er nemlig ikke innsatt med kjemikalier, 
og de kan vi gjerne fyre med, slik vi fra tid 
til annen gjør på Åstadtoppen. 

Finn.

Grenland 
sportsfiskere  
på mersmak-
festivalen
Også i år var Grenland Sportsfiskere til stede på 
Mersmak. En fin stand med laksebasseng fylt med 
store laks som var ”lånt” fra den ene laksetrappa – 
særlig ungene syntes det var spennende. 

De ble fortalt at det var ”glade lakser”, for de visste 
at de snart skulle slippes løs i vannet igjen. På 
toppen fikk en del med seg at laksen spratt ute i elva 
ved siden av fontenene.

Verving av nye medlemmer var en viktig aktivitet på 
standen, med tilbud om gratis medlemskap ut året. 
Over 80 medlemskap ble tegnet, så vi får håpe på at 
de fleste fortsetter medlemskapet neste år. Uansett- 
rekord på Mersmak.

Så det er viktig at foreningen er synlig der mange 
mennesker dukker opp.

Tekst: Torgeir Torgersen.   
Foto: T. Chr.Mange var nysgjerringe på GS sine tilbud til medlemmer – og flere av dem meldte seg inn. 

Laksebassenget er alltid populært.
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I ‘gode tider’ ble det i tillegg 
en uke på Bekkjebukt ved 
Gjuvsjåen. Nå i ettertid er jeg 
selvfølgelig svært glad for at 
jeg ikke hadde stemmerett 
hva angikk reisemål. Jeg 
hadde da garantert ikke 
valgt en uke med fisking på 
vidda. Der man selv måtte 
bære bagasjen. Jeg ville til 
fornøyelsesparker og spise 
sukkerspinn, ta karuseller og 
vinne bamser eller aller helst 
til Lanzarote. Der hadde de 
nemlig billige «Lacoste-klær» 
og vesker av krokodilleskinn 
og alskens rariteter som jeg 
bare hadde hørt om. Det 
ble overraskende nok tatt 
opp i familierådet i vår og 
den andre familien vi skulle 
på fisketur med - at siden vi 
hadde kløv fra Mogen, ble 
det innvilget en colaboks pr 
barn pr dag. For en lykke! Og 
vi ble lovet sjokolademelk til 
frokost. Altså to ting vi ikke 
fikk hjemme. Det viste seg fort 
at melka var noe annerledes 
enn hjemme. Tørrmelk er 
ingen god erstatning for melk. 
Men colaen var ekte vare 
heldigvis. Jeg bar mine egne 

klær, noe som skulle vise 
seg at jeg lærte litt av. Men 
ja, jeg har glemt det litt igjen 
nå, for jeg går stadig på en 
bagasjesmell. Juniorstanga 
med lukket snelle var med. 
Blå og lilla turdress fikk jeg. 
Stillongs og votter ble pakket. 
Jeg skjønte lite da jeg også 
hadde hørt om flotte strender 
der. Strand og votter? Var 
dette sommerferie? Og ja 
visst fikk vi bade, selv om 
vannet var meget kaldt. 
Men ingen sommerferie uten 
bad selvfølgelig. At det er 
nydelige sandstrender kan jeg 
bekrefte.

Minnene fra disse turene 
sitter som helleristninger i 
mitt minne. Megastolt dro jeg 
også opp en flott kilosfisk 
på Odden, mens de andre 
satt inne med frokostkaffen. 
Ørreten var feit og blank. 
Jeg nærmest svevde på vei 
tilbake til hytta for å vise den 
aldeles nydelige fangsten. 
Vi dro i gamlebua og kokte 
suppe, vi spilte kort og hørte 
på radio. Slik jeg husker det, 
frotset vi i fisk. Stekepannene 

var stadig smekkfulle. 
Stekeosen lå lavt i hytta. 
Jeg minnes også at vi hadde 
vært på Vesle Gjuvsjåen 
en ettermiddag. Lavtrykket 
nærmet seg og skyene lå lavt 
over fjelltoppene. Vi skulle 
tilbake til hytta og myggen 
var meget hissig. Det begynte 
nå å haste med å komme 
seg tilbake til hytta. Det var 
store områder dekket med 
flygende krapyl som det nå 
skulle løpes om kapp med. Vi 
hylte og skreik.Vi hadde badet 
i bekker på vei ned og nå var 
vi kun iført et lite badehåndkle 
og seilerstøvler. Jeg anbefaler 
dog ingen å løpe i steinete 
og noe krevende terreng 
med den slags fottøy. Alle 
mann tygde mygg og knott 
i lange tider etterpå. De var 
i nese, ører og over alt. Vi 
var svette og klamme etter 
dagens strabasiøse løpetur. 
Men heldigvis ingen brudd å 
melde.

Jammen fikk jeg meg en 
skikkelig overraskelse under 
denne ferieturen også. Da 
vi kom til Mogen turisthytte 

på vei hjem, viste det seg at 
mamma tidligere i uken hadde 
vært borti turiststien og gitt 
en lapp til en tilfeldig turist 
som var på vei ned igjen. 
Bestilling på sjokoladekake 
den lørdagen vi skulle hjem. 
Jeg ble 10 år! Kaka smakte 
himmelsk, minnes jeg. Vi 
spiste alle med en enorm 
appetitt etter gåturen fra 
hytta. Det var kake med 
relativt stiv kilopris, fikk jeg 
vite i ettertid. Mogen ble på 
den tiden drevet av Solberg. 
Takk til foreldrene mine og 
foreningen for fine minner! 
Og for at mamma og pappa 
holdt ut mens jeg stadig sang 
‘Vær meg nær O Gud, vær 
meg nær’ så trommehinnene 
flagret på vei både til og fra 
fisketurer. Det må ha vært 
en utfordring. Særlig når 
bilturen gikk til Skinnarbu. 
Sangkarrieren ble brått 
avsluttet, men fisking har jeg 
fortsatt med.

Unni Rui Hauge.

”Syden”  
tapte alltid for 
Gjuvsjåen

På godt og vondt var ikke årets 
sommerferiemål noe tema rundt 
middagsbordet hos oss. Det ble en uke 
på GS’s hytte på Oterøya i Kragerø-
skjærgården, noe vi barna elsket. 

Sitat pappa: ”Alle må spise fisk på Bekkjebukt”. Skal jammen lure på om 
det var in med ruter på den tiden også. Pappa (Toralf Hauge), mamma 
(Hildegunn Rui Hauge), broder’n og storfisker’n i blå genser til venstre. 
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Kortspill og suppe i Gamle Bua. Her med min storebror Atle Rui Hauge (midten) og Erik Goberg 
(høyre). Jeg vedder på at de juksa og lo bak ryggen min.

Sjekk den kubben av en fisk da! Og forresten 
er det festlig at hårfargen faktisk er helt 
samme nyanse som overskya vær. 

Rantilla og co sørger for at vi får mat under oppholdet. Midt inni bjørkeskogen 
falt noen av eskene av..så det ble litt ‘ordnings’ før vi kom avgårde. Her en pust i 
bakken med sjokolade som ‘premie’.
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Svanstul.
I slutten av juni hadde vi vår årlige familietur til 

Svanstul. Rundt Svanstulhytta er det mange fine 

nærliggende fiskevann. Om man er der en uke, 

kan man gå til forskjellige vann hver dag. Vi fikk 

mange fine fisker. Den største var på 880gr, og 

resten var fra 300 til 750 gr. 

Ikke var vi bare heftig begeistret over fiskene vi 

fikk, men også over noen vakre naturopplevelser.

av Hege Johnsen
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Tekst og foto: Bjørg Aas

Jeg lot meg forføre, og dagen var kommet for et besøk til dette 
tjernet. En venn kom med kart, en annen venn kom med utførlig 
beskrivelse av terrenget på toppen. Og jeg fant frem!!!  

Parkerte ved bommen, noen trær lå over veien. Tok av i den 
skarpe svingen etter kartanvisning. En gammel tømmervei eller 
noe, var lett å følge. Her lå det også noen trær over stien. Holdt 
til venstre etter kartet. Ved siste stiskille var jeg litt i tvil, men 
bekken måtte komme fra tjernet. Ringte en venn som forklarte 
litt mer om terrenget. Det gikk oppover og oppover.  Skulle være 
et hogstfelt der det sto igjen noen furuer, og så skulle  tjernet 
ligge på baksiden av den kollen. Jeg fant en høyde med noen 
store furuer og noen rester etter gammel hogst, men de var 
delvis råtne, så det måtte være lenge siden han hadde vært her 
!! Var veldig sliten, hadde gått 1 t 45 min .

Så med ett skimtet jeg vann, kunne se ut som vannspeil. Og der 
lå det, Stutøye. Gikk ned til tjernet, fant en fin plass å sitte. Slang 
ut markstanga. Kaffe og niste smakte.  Fisken hadde ikke lyst til 
hverken å vake eller bite på kroken. Det var blitt sent på dagen, 
og jeg ventet til kl 15. Så var det å finne stien tilbake. Hadde 
merket meg noen markante trær, og fant etter hvert den gamle 
skogveien igjen. Tilbake til bilvei og bil. 

Takk til GS v/Gordon, som gir informasjon om tjern jeg aldri har 
hørt om.

Stutøye
”Stutøye ligger sydøst for Fjellvannet i Luksefjell,  
530 moh – vannarealet er på 10 mål. 

Det renner ingen bekker inn, kun noe flomsig – utløp 
til Moelva. Lettest adkomst ved å følge skogsbilvei 
til Vassenddammen, herfra videre opp ny skogsbilvei 
mot Reipeknuten. Ta av traktorvei ved «den store 
ospa» på toppen og følg traktorvei til tjernet. 

Området er snauhugget, men skogen rundt tjernet 
var urørt sist jeg var der. Lendet er lett rundt tjernet.” 

Slik står det beskrevet av Gordon  
i bladet Fiskesport.
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Den 6. juli 2018: Det var tid for endelig 
å få tatt bilde av dette tjernet. Jeg hadde 
fått tips av selveste ’Gordon’. Dette var 
et tjern han aldri hadde fotografert. Jeg 
fikk leid Grantjønn (for å få bomnøkkel), 
og dro av gårde. Det var fremdeles 
varmt, men jeg fikk prøve. Parkerte ved 
Eiangen. Blåmerket sti tok meg derfra til 
Steinbruvann. Selv myrene var knusktørre. 
Myrullen svaiet i en så vidt merkbar 
bris. Hadde vært ved Steinbruvatn en 
gang tidligere, og visste jeg skulle følge 
vannet mot sydøst.  Jeg speidet etter 
Halvorstjønn, og det  bare dukket opp. 
Rart jeg ikke hadde sett det sist jeg var 
i området.  Et nydelig lite tjern. Jeg satt 
og kunne nyte stillheten og freden ved 
et tjern der himmel og skyer speilte seg i 
vannflaten.

Jeg viser til boka Sauherad fjella, der alle 
stier møtes av Magne Kortner:

«Ei blautmyr like ved tjernet, der stien 
i gammel tid delte seg med en grein 
sydover mot Presteseter før den gikk 
videre østover, har fått Halvor-navnet 
heftet til seg. «Halvorsdiget» står det på 
gamle kart. «Halvorsdikje» heter det på 
dialekt. Akkurat her ble en mann funnet 
ihjelfrosset, og han het selvfølgelig Halvor. 
Historien om denne Halvor er underlig. 
«Han kom fra Langerudsdalen og skulde 
til Saude og spørge, om hvor langt det var 
til Jul. Paa veien skreg Huldren til ham, at 
det var Juleaften, men Halvor troede ikke 
og bad det stygge Trold om at holde sin 
Mund. Da han kom frem til Bygden, fik han 
vide, at det var sandt, hvad Huldren hadde 
sagt, og han skyndte sig da hjemover, men 
frøs i hjel paa Veien».

Denne historien ble levende for meg, der 
jeg satt. Historiene er mange om huldre 
og troll i området.  Det fristet ikke å bade 
her, der kanskje levningene etter mannen 
ligger på bunnen!

Fiskestanga ble montert, men ingen fisk 
ville ha markene mine. Kaffen smakte 
før jeg dro tilbake.  Moltekarten lyste, 
men det var nok 14 dager for tidlig. De 17 
blåbæra jeg fant, ble spist.

Det var deilig å sitte ved Grantjernhytta 
etterpå, med markstanga ute og bare 
nyte naturen. En vintererle, en andunge 
og en storfugl var alt som kunne høres. 
Ettermiddagsluren ble inntatt inne. Jeg 
måtte dessverre hjem etter hvert. Deilig 
med en dag som etterhvert ble skyet, men 
like varmt.

Halvorstjønn
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Da vi kom til Dale og skulle åpne 
veibommen, ble de to ingeniørene en 
smule forundra, befippa og lurte på om 
vi slapp inn i et slags revir, en innheining 
for spesielt innvidde og innbudte. De ble 
begge rolige da jeg forklarte nærmere 
om opplegget til GS, og det gode 
samarbeidet med grunneieren. 

Selv hadde de kloke leid værelser på 
Høyers Hotel i Skien, og hadde sovet lite 
siste døgnet før de ble henta. De røde og 
blå skauklærne hadde karene i trettiåra 
handla på et supermarked i Århus, men 
gummistøvlene rakk de å kjøpe hos 
Amundsen Sko på Lie, og slireknivene 
fikk de da de ble konfirmert.

Silas og Sigve ble urolige, og gjorde 
dumme grimaser, da vi endelig parkerte 
min hvite BMV ved Åslivatn, de lærde 
glante med skepsis på prammen, og 
spurte i en nervøs tone om båten var 
fortrolig og sjøsikker, men jeg så gleden 
og den lammende stillheten i fjesa da de 
hørte lyd og låt og sus.

Vi kom omsider til hytta, tross problemer 
med flytemyrene. Silas henta vann, 
Sigve hadde lært å fyre i ovnen med 
parafinblokker han hadde i de dype 
bukselommene, og vi åt snart dansk 
fettflesk og mandelpoteter fra Arabygdi 
i Rauland.  Etter middagshvilen og noen 
få snaps, ville bykarene ut på myra og 
fiske med sitt haspelutstyr, rigga i stand 
flunkende nye stenger og Cardinal 
sjøsneller, men slike fargerike sluker 
hadde aldri vært fiska med i Åslivatn.

Vi skilte lag, etter at de ble fortalt om 
farene på blautmyrene nå i september, 
myrhulla kunne være livsfarlige og 
broingeniørene ble stående pal der jeg 
forlot dem.

Litt før klokka tre på natta, kom vi 
tilbake til den løvenskioldrøde hytta 
ved vannkanten, gutta hadde fått hver 
sin fisk, og ville helst hjem. – Kunne 
vært moro med en rusletur innover forbi 
Rønninglia og i Sondalsterrenget, sa 
jeg. Danskene glante bare med lengsel 
i de tomme blikka på lommeklokkene 
og lytta skeptisk på regnet som pikka 
på hyttetaket, og lurte på om været ble 
rebelsk.

Etter skarpe, vasse og vekselvis truende 
og bedende ord, kjørte jeg sportsfolka 
til hotellet, og vipps, så dro jeg tilbake 
til Stegaberget alene. Stillhet, glede, 
nøysomhet, god mat og ni Tuborg pils jeg 
fikk i foræring av mine tidligere danske 
kamerater.

Ruskevær
Dagen etter våkna kroppen allerede 
klokka fire, passe skumt og gikk om litt 
for å sjekke markstanga, jammen fikk 
jeg en feit brunørret til frokost. God fyr 
i ovnen, værmelding og nyheter fra 
lommeradioen. Kom i tanker om mangt og 
meget, og prata høyt med meg selv. Ute 
var det vindvisk og lufta bevra tungsindig.

Plutselig banker det på hyttedøra, jeg 
sitter i underbuksa, ei grov, grå Dovre ull, 
og ei flerfarga flanellskjorte, men trakk 
på gummitesene og åpna døra. – Morn, 
jeg heter Lolla, er du kjent her? – Kjent 
og kjent, hva mener du? – Jeg er ukjent, 
gått meg vill i ville skauen, kan jeg få 
audiens? spurte den forpusta dama 
med bønn i blikket, og regndrypp på de 
værbrune kinna.

Lolla, på omkring femti, hadde parkert 
Opelen ved Godal i Luksefjell, kava og 
streva den spreke damekroppen opp 
brattlia, og tassa på måfå innover mot 

Midttjønn, Sondalstjønn og sett noen 
andre småpytter, hadde ligget under ei 
krufsegran, med god sovepose og juridisk 
gode turklær, men de blå seilstøvlene 
holdt dårlig. 

Hun seig inn og fikk tørka støvlene og 
hele seg. Fra den røde bysekken trylla 
hun opp snadderpålegg, og vi åt, drakk 
kruttkaffi og prata smålune ord, med glør 
i øynene. 

Lolla smelta mer og mer, hun yrte og 
levde. De brunskimra dådyrøynene 
gnistra, hun løste opp den tykke hårfletta, 
slo ut håret og nesten hviska at hun 
arbeidet som psykiater, og hadde fått 
nyttige turtips av en kjent kunstner som 
var hennes pasient, hun hysja med 
ringfingeren foran den buede munnen 
med de usminka og innbydende leppene, 
som dura som en hakkelsmaskin. Den 
forvilla rota i finsekken, og da jeg kom 
inn etter å ha henta blandingsved, satt 
den ukjente med ei gul skyggelue på 
legehodet, smilte skjeft med leende 
hjerte, og spurte om husly, i minst ei 
natt? – Jo, ja, jøss, du kan selvsagt 
bli til i morra, da må jeg hjem, sa jeg, 
og forklarte at jeg nettopp hadde 
begynt å skrive faste saker for forlaget, 
Ernst G. Mortensen. Lolla vagga med 
hodet, lo hysterisk, tok meg forsiktig 
i hånda og forklarte at hun kun leste 
Morgenbladet, Aftenposten, lokalaviser 
og legelektyre, samt Jakt & Fiske, men 
at favorittforfatterne var, Jens Bjørneboe, 
Ragnhild Jølsen, Tarjei Vesaas og Olav H. 
Hauge, og noen hun ikke huska navnet 
på, men påpekte med alvorsmine, at 
lerkespill likte hun nest best. 

Vi ble enige om å prøve nattfiske 
fra treprammen, da seilstøvlene var 
ubrukelige på myrene.

Lolla til Stegaberget 
Tre karer reiste på skautur til Stegaberget, de to karene jeg tok med 

på fisketur hadde adresse i København og hadde hørt om de vide 

skauviddene til Løvenskiold, en gang de hadde vært på Bestul og fått 

opplysninger av en lommekjent elgjeger om at det var bra ørretfiske i 

Åslivatn, begge ble senere innmeldt som medlemmer av fiskeforeningen.

Tekst og foto: Svein Aage Johnsen
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Lolla på draget
Begge ble i særs god form etter felles 
hvile. Vi var sugne og litt tumleglade, 
og hissige på en avgjørende fisketur i 
septembernattas ufattelige herligheter. 
Ei ugle plystra, heia unaturlig underlig 
og bar seg litt nord i klova, da vi rusla til 
prambåten. 

Jeg skåta over mot gamledammen, 
og Lolla kasta med min seks meter 
teleskopstang, snøret var som alltid 
festa i stangtuppen. Vannspeilet ble 
beprikka av regndrysset, men jammen 
dro psykiateren opp tre fine ørreter. Vi 
røyka hver vår Prince Mild, smakte med 
lunefulle blikk på en Dansk bitter fra 
lommelerka til Lolla, som hun forøvrig 
hadde fått i gave av knivsmeden fra 
Øyfjell, da hun handla slirekniven som 

hang i livreima, av mestersmeden under 
et sammentreff på Dyrskun i Seljord.

Regnrusket og vinddraget øka, og vi 
holdt det gående i henimot to og en halv 
time, da ville den fortolla kvinnen hjem til 
hyttekosen og ovnen. Det ble hyggeprat 
om all verdens elendighet, Gardvanna, 
der hun hadde vært to ganger i de 
høytsvevende ungdomsåra, helleren 
til Sander, Løvenskiold, etter hvert kom 
det fram at vi også hadde felles kjente, 
venner og uvenner. – Var jammen 
godt jeg tok steget til Stegaberget, 
mente Lolla, og glante med lengsel på 
gullklokka. Vi gikk til ro på morrakvisten, 
og bråvåkna først ved middagstider.

Da Lolla hadde pakka pikkpakket 
i den røde godsekken, og pressa 

minisoveposen ned mellom det hun ikke 
viste meg, og skulle gå ned brattlia til 
Godal, sa hun med bestemt ja - mine, at 
ingen måtte vite om tankebildene jeg 
hadde fått, heller ikke nevne skautreffet 
til andre enn Vårherre, men med henne 
var det ingen fare, hun hadde skrevet 
under på evig taushetsplikt, som hun 
mente også gjaldt deler av privatlivet.

Selv holdt jeg avtalen i nærmere tretti 
år. Lolla er borte, men visittkortet hennes 
ligger i romanen, ” Drømmen om hjulet” 
av Bjørneboe, som jeg har i mitt arkiv ved 
Telemark Museum.

Over: Stegarberghytta er ei god skaustue. Bildet er lånt av GS 
sin informasjon på nettet og redigert.

Til venstre: På vei mot flytemyrene og Stegaberget, bildet er 
tatt to år før det sjokkerende møtet med fru Kornel.
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Fluegruppa på fellestur
Fluegruppa hadde i juni fellestur 
til en av våre hytter – “Ørjebu”.  
Her er det plass til mange, og 
hytta har en beliggenhet som 
gir fiskemuligheter rett utenfor 
hytta – Ørjevann / Bustul og 
Håkastulelva. Og, det er ikke 
langt opp til et flott område 
under Ørnenuten hvor du finner 
Grasdalstjønn, Mjågetjønn, 
Hauketjønn og Jerpetjønn. Lurt 
område om du er ute etter stor 
ørret...

På kveldstid fisket noen i 
Håkastulelva – ble tatt en del 
småfisk, men også enkelte 
penere ørreter. I følge fiskerne 
bet knotten også bra – og, så 
ble det mye sosialt samvær... 
undertegnede hadde valgt 
sovesofa i stua – det var ikke 
så lurt, da det var mye latter og 
hyggelig prat til morrakvisten...  
Den lureste var han som hadde 
rigget seg til med hengekøye 
ute på tunet med ro og frisk luft!

Men, da jeg satte i gang med 
frokosten tidlig på morran, ble 
det litt «knurring», allikevel vi 
kom oss opp og kjørte opp til 
“tømmerlegga” (parkeringa til 
Blekktjønn-hytta). Derfra gikk vi 
stien mot Steinbruvann.

Til tross for tropevarme, og tørke 
som i “Gobi-ørkenen”, hadde 
døgnfluene sannsyligvis klekket 
dagen før da vi kom opp til 
Steinbruvann. Det var “1000-vis” 
av små døgnfluer i bjørker og 
kratt.

Det var gunstig at disse 
døgnfluene blåste utover vannet 
i perioder, og jammen klekket 
det ikke noen store vårfluer 
også, – så “lunsjen” var dekket 
for ørretene!

Det ble tatt 6 ørret fra 520 
til 620 gram (noen satt ut) 
samt en del mindre fisk som 
ble satt ut. Først tok de fleste 
ørretene døgnflueimitasjonene, 
og så “våknet” de opp for de 
klekkende vårfluene. Imitasjoner 
av disse fanget også fisk. Noen 
fisket nært land innunder busker 
og kratt med hell, andre utpå 
odder hvor ørreten tok langt ute, 
men også helt inne ved land 
hvis en var litt forsiktig å ikke 
“buse ut”.

På søndag fisket de mest ivrige i 
Bonntjønn og Ålbogatjønn – det 
resulterte i noen fine ørreter.

Terje Christiansen

En gjeng full av forventninger  
på vei til Steinbruvann.

Per Øivind lander en flott ørret!

Det tar på å fiske med flue...
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Kom-deg-ut-dagen på Svanstul!
1. Fint samarbeid for å  

få det riktig

X. Johan Benjamin Selander  

3. Vivi Augusta Vaagland 
Huseby og Nellik Garcia 
Broen. 

X. Erlend Gonsholt Tveten  

5. Tale Marie Young og  
Josefine Lilleøksen.

6. Det var mange som  
prøvde fiskelykken.

1

6

2 43 5

Tekst og foto:  
Hege Johnsen
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Hvor kjent er du  
i GS sine områder?
Kan du se hvor dette bildet er tatt? 

Her har du muligheten til å vise hvor kjent du er i våre fiskeområder og samtidig 

være med i trekningen av et gavekort på kr 300,- hos Jakt & Fjellsport i Skien.

Send inn ditt svar til fiskesport@grenland-sportsfiskere.no innen 15. november 2018.

Foto T. Chr.

Riktig svar på forrige konkurranse er: 

Fagelitjenn

Vinner av forrige konkurranse ble Atle Hauge. 

Vi gratulerer!
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I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette 
Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrot-
midlene på tippekortet sitt. Har du ikke tippekort,  
så utsteder de det for deg i butikken.

GRASROTANDELEN

Laksesesongen 2018 begynte bra i juni - med brukbare 
fangster de par første ukene. Men varmen fra Sankt 
Hans og nesten ut august – gjorde laksen ”halvkokt” og 
totalt uten interesse for agn på krok.

I over 30 graders varme i lufta 
og godt over 20 i vannet, 
så plasket bra mengder 
av sølvblank juli-laks forbi 
frustrerte fiskere.

Nektet å bite
 Agnet kunne stå fem 
centimeter foran laksen – 
uten at den sløve fisken 
reagerte. I slutten av august 
tok bettet seg litt opp - da 
vanntemperaturen sank ned 
mot 17 grader. Men fisken 
bet løst og fire lakser falt 
av krokene - en av de siste 
fiskedagene. 

Omlag 260 laks ble fanget i 
Klosterfossen/Skotfoss og i 
elva fra båt. 

- Men av dette ble bare 125 
laks fanget i våre soner, 
med snitt omlag 3 kilo. Så 
fisket i fossane var elendig 
på grunn av varmen, sier 
formann Morten Stensrud 
i lakseutvalget i GS. Til 
sammenlikning ble det fanget 
130 i forrige bunnår 2007 og 
hele 1.126 i toppåret 1987. 
Største i år ble fisket av Vidar 
Brekstad – 8,4 kilo.

Bra oppgang
Men også Stensrud gleder 
seg over god oppgang fra 
havet: 2.327 fisk var gått opp 
Klosterfossen 17. september 

og av dette 2.288 laks. 
773 gikk opp i Norsjø fra 
Skotfoss- av dette 728 laks. 
Hvor mange som er gått nye 
Mølletrappa, er usikkert, men 
det er sett en del fisk der.

- Vi måtte stenge tellinga 
noen dager i Klosterfossen 
fordi ny teller ble montert 
der. Så det er nok enda flere 
laks som er kommet enn 
tallene viser. Så oppgangen 
er bra i år og på Skotfoss gikk 
det opp omlag 150 laks på 
bare tre dager i september. 
Vi hadde manuell telling 
i nye Mølletrappa noen 
ganger - men ble stoppet 
av fylkesmannen fordi det 
var kommet reaksjoner fra 
publikum. Men vi så både 
laks, ørret , ål og niøye der, 
sier Dag Natedal, som er 
foreningens mann i arbeidet 
med nye laksetrappa. Natedal 
er ”99 prosent” sikker på 
at ny teller kommer også i 
Møllehølet neste år.

En sjekk av tilstanden i 
den gode gyteelva Bliva 
i sommer, viste bra nivå 
av eldre lakseunger, tross 
den lave vannstanden og 
ekstremvarmen. Så utsiktene 
for laksefisket i Skienselva ser 
bra ut for kommende år, hvis 
vi får tilbake normale somre 
igjen.

BRA LAKSEOPPGANG – VARMEN TOK FISKET
Tekst: Olav Bøe    Foto: Truls Melleby

Det begynte bra tidlig i juni, men fiskernes 
optimisme tørket fort bort i juli-varmen.
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ELGKJØTT
For ganske mange år siden, da jeg 
var 14–15 år, lå jeg og noen gutter i 
Lindalshytta. Vi skulle fiske i Lindalselva 
som rant like i nærheten. Dette var 
i slutten av september, så elgjakten 
hadde begynt. Vi fant ut at det lå noen 
tømmerhoggere på Bjørdalshytta. Vi 
spionerte litt på disse karene og fant ut at 
de hadde stjålet elgkjøtt fra noen jegere 
som fikk en elg oppe på Godfjell. 

De «steinet ned» kjøttet og sank det i 
Hortabekken slik at det både var gjemt og 
holdt seg kaldt. Dette så vi, og i nattens 
mulm og mørke, så snek vi oss opp dit 
og rappet flere kilo av de gode varene. 
Vi hadde aldri smakt elgkjøtt før, men 
vi kokte det i salt vann og det smakte 
helt fortreffelig. Vi var gode og mette da 
vi omsider reiste hjem. Bjørndalsfolket 
lurte nok på hvordan det hadde seg at 
kjøttmengden minket, bare i løpet av natten. 
Jeg regner vel med at saken nå er foreldet 
etter 70 år, slik at vi ikke blir siktet for heleri.

Gordon.

HAREJAKT
For en del år tilbake skulle jeg ut til 
Oterøy, der vi en gang hadde GS – hytte, 
for å jakte hare sammen med en av 
eierne av øya og to kamerater. Det var 
stor trafikk på kaia i Valle og en fryktelig 
lang taxi-kø. Båtføreren Jacky ba oss 
om å sette utstyret på brygga mens vi 
ventet. Vi bestemte oss for å ta en øl 
eller to inne på kafeen mens vi ventet på 
at Jacky skulle få fraktet de som hadde 
ventet lengst frem til ønsket destinasjon. 
Harehunden Raff ble nektet i døra. Ikke 
fordi han var full, men rett og slett fordi 
han var pelskledd og uten legitimasjon. 
Han ble følgelig satt inn igjen i bilen, i 
baksetet der han hadde teppet sitt. Men 
Raff hadde en tendens til å flytte litt rundt, 
gjerne til forsetet til sin eier.

Etter noen øl og et par «Jegere», kom 
Jacky og ønsket oss om bord i taxi – 

båten. Han ga gass og vi planet utover 
mot Oterøya. Da vi nesten var fremme, 
spurte han hva vi egentlig skulle jakte på 
der ute.

Jeg svarte at vi helt klart skulle jakte hare. 
Jacky lurte på om ikke det ville være lurt 
å bruke en hund til det formålet, siden 
øya var uoversiktlig og hadde mye ulendt 
terreng.

Da husket jeg bikkja! Han hadde jo lagt 
seg i førersetet på bilen, og ute av syne 
- ute av sinn. Jeg fikk en ekstratur innom 
Jomfruland før vi hentet flere turister, og 
Raff, i Valle. Og siden det ble slik slapp 
jeg også unna med halv pris på denne 
turen.

Gordon.

Den hadde til og med tre gir! Han satte 
den i stallen og fortalte oss at han skulle 
til Fagerlitjenn for å fiske. Vi ventet en 
halv time, men da ble fristelsen for stor. Vi 
bestemte oss for å prøvekjøre doningen. 
DKV`n med girspak på tanken ble rullet 
ut av stallen og startet. Det ble fort noen 
runder frem og tilbake fra Korsseter. Da 
Hanson kom tilbake, sa han at all denne 
motorsykkelstøyen han hadde hørt fra 
veien minnet svært mye om den samme

lyden som kom fra hans sykkel når han 
kjørte. Han påpekte også at det var 
besynderlig at motoren fremdeles var 
varm…

Vi ble opptatt av å stirre opp mot 
himmelen mens vi bedyret vår uskyld. 
Vi hadde så absolutt ikke hørt noen 
motorsykkelstøy, for vi hadde vært i Øvre 
Blesa og fisket. Jeg tror nok ikke at han 
hadde særlig tiltro til den historien vi 
kokte opp.

Gordon.

MOTORSYKKELTUR
Vi var en gang to gutter som lå på «Stallane» ved Blesa. Vi hadde gått med «markdrag» om 
natta og hadde akkurat stått opp for dagen da Karl Hansen, eier av Ingvald Hansen El. a/s kom 
kjørende på sin DKV motorsykkel med hele 98 ccm motor. 
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BLINKSKUDD!
Jeg kikket nylig på pappas mange fiskebilder 
og flirte godt da jeg fant dette. Under bildet 
er teksten følgende: «Toralf tar frem brødet i 
Gamlebua». Bildet er fra en av pappas 32 turer 
til Gjuvsjåen. Der oppe er han i sitt rette element. 
Dette er fra 2003. Jeg har fått tillatelse til å 
gjengi tekst og trykke bildet - av Toralf Hauge. 

Unni Rui Hauge.

Svanstul  
10. juli 2018
Kjerringa rodde meg ut 
på Svanstulvatnet. Eg lot 
ein tasmansk djævel følge 
båten. Sola skein og vinden 
laga liv på flata. 

Då me passera utfor 
gapahuken beit ho på. Ein 
aure som vende og drog, 
men eg fekk ho opp. Aura 
med raude prikkar og glade 
fargar. Ho var ikkje stor, 
men gyteklar var ho. Rogna 
var oransje. Ho kunne ha 
vorte mor til fleire, trur eg. 

Ho enda livet i steikepanna, 
på ei skive brød. Eg var 
nøgd, kjerringa var nøgd. 
Og soleis var det.

Inge Jørgensen.



 Fra Fiske-sport nr. 3 og 4 – 1979 
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 Faksimiler: Finn Sigurdsen
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Friskt stangpust
PRODUKTNAVN:  
John Morgan Telemark 
lettspinnstang UL

PRODUKTFAKTA: Todelt haspel-
stang for slukvekter 2–12 g.  
Lengde: 6 fot.  Leveres i stangtrekk.

VURDERING: Dette er en lett og følsom 
lettspinnstang med toppaksjon. Stanga 
er kort og framstår litt puslete ved første 
øyekast. Så feil kan man ta. Stanga 
har imponerende spenst og sender 
selv små spinnere og sluker langt av 
gårde. Stanga takler greit slukvekter 
opp til 15 gram. Til nød kan du kaste 
tyngre skyts, men da må du holde 
igjen litt påkraftbruken. Størrelsen gjør 
at den er lett å ha med på tur, men 
dette er også en av de mest følsomme 
haspelstengene jeg har prøvd. 

For en som er mest opptatt av å 
vifte med fluer, skal det litt til for å 
konvertere. Men denne lettspinn  stanga 
har gjort slukfisket moro igjen. Stanga 
er såpass følsom at du kjenner fiskens 
krefter og bevegelser, og gir samtidig 
svært presise kast. Bunndelen blir 
jeg ikke helt klok på. Den har ekstra 
lengde for at du skal kunne kaste med 
to hender, men på en så lett stang er 
ikke dette nødvendig. Her kunne man 
kanskje prioritert å laga et enda bedre 
grep. Mer er det ikke å utsette på denne 
stanga, som for øvrig er produsentens 
«hjertebarn». Ei så god haspelstang til 
under tusenlappen, skal du lete lenge 
etter. 

Vurdert av Lars Reitan

PRIS: kr 899,-    
 

LEVERANDØR:    John Morgan Telemark AS,    tlf. 478 95 468    www.johnmorgantelemarkas.com

John Morgan 
Telemark

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Da vi slo leir ved Rypetjønn, på 
Sauheradfjella, natt til 27. mai var 
det en utrolig flott kveld.

Sola gikk ned som en «stolpe- eller 
pilar-solnedgang» denne kvelden, 
leste jeg hos «meterologene på Yr» 
da jeg kom hjem. 

Det var flere som hadde spurt om 
fenomenet på nettsiden. «Stolpen» 
dannes vanligvis i cirrusskyer, når 
iskrystallene er små horisontale 
plater som ligger i samme retning, 
i følge YR.

Det er bare å konstatere – ja, det 
var vakkert!

Tekst og foto: T. Chr

Vakkert!

GRENLAND SPORTSFISKERE
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1. Fiske i våre områder krever gyldig medlemskort, eller gjestekort som gir rett til fiske. Disse skal 
medbringes under fiske.

2. Bare stangfiske er tillatt. Hver fisker kan kun benytte 2 stenger med maks 2 opphengere under 
fiske. I følgende vann er oterfiske tillatt fra foreningens båter: Døla, Fjellvannet, Horta, Røyvannet, 
Stengestad, Ørjevann/Bustul, Åslivatn og Slettevannet samt Homvatn ved Gunnhildsbu.

3. Det er forbudt å bruke levende agn. Unntatt er bruk av meitemark, maggot, fjærmygg og lignende.  
Se ellers Lov - 1974-12-20 nr 73: Lov om dyrevern.

4. All motorisert ferdsel er forbudt i våre områder, unntatt fra denne regel er kultivering og annen 
nødvendig transport, som er godkjent av styret, grunneiere og kommune. Denne regel gjelder ikke for 
Norsjø. Elektrisk påhengsmotor kan benyttes i Fjellvannet.

5. Bare foreningens båter kan benyttes under fiske. Medbrakte båter, flyteringer og bellyboat kan ikke 
benyttes. Bellyboat, flytering, kano eller kajakk kan benyttes i Slettevannet. Bellyboat og flytering, 
drevet av svømmeføtter, kan også benyttes i Bonntjønn, Merratjern, Smalvann, Surtetjønn v/ Eiangen, 
Store- og lille Tvittingen (vår del) og Åletern Nordre. Bellyboat, flytering, kajakk eller kano skal 
være tørt før de benyttes i GS sine vann. Fra disse båtene er kun tillatt å bruke mark-, flue- eller 
lettspinnutstyr. Egne båter kan benyttes i Norsjø.

6. Under fiske i våre områder på Hardangervidda skal all ørret under 23 cm settes ut igjen hvis mulig.

7. Fiske er tillatt hele året. Unntatt er vårt område på Hardangervidda.

8. Det skal leveres fangstrapport. Se egne retningslinjer på: www.grenland-sportsfiskere.no

9. Overtredelse av våre fiskeregler kan resultere i eksklusjon fra foreningen og dermed tap av 
fiskerettigheter.

10. Dersom ett av våre medlemmer blir anmeldt og straffet etter norsk lov for ulovlig fiske utenfor våre 
områder kan det resultere i eksklusjon.

NB! All ferdsel i våre områder skal skje på naturens premisser. All søppel skal taes med hjem. 
Området skal forlates slik du ønsker å finne det. Bruk av åpen ild i sommerhalvåret er forbudt.  
(15.4 – 15.9). Se ellers, Lov 1992-05-15 nr 47: Lov om Laksefiske og Innlandsfiske av 15. mai 1992.

VÅRE
  FISKEREGLER
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Tlf.: 35 52 04 50 –  Amt. Aals g. 91, 3716 SKIEN

Motivet er fra Åslivannet
Maler bilder på bestilling

Gjermundsen Kunst & Rammer
Rammeverksted - Kunstartikler - Restaurering

Luksefjellveien 201, 3721 Skien
Telefon 35 59 03 89 - Telefax 35 59 06 95 - Mobil 917 52 743

Gimsøy 
Blomster

Gråtenvegen 26
3732 Skien

Tlf. 35 52 62 68

Banken for Telemark og telemarkinger

Rødmyrjordet 2 - 3735 Skien    Tlf. 35 59 50 00

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –
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FISKESPORT

STØRST på GULV
TEPPER  •  PARKETT  •  LAMINAT  •  BELEGG

SKIEN
PORSGRUNN

ETN Grafisk

etn.no
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Arne Thorsen Spedisjon AS • www.arne-thorsen.no • firmapost@arne-thorsen.no

1953–2013 • 60 ÅR I TJENESTE FOR HANDEL OG INDUSTRI

Langtransport  - Spedisjon -  Distribusjon - Lagring - Ekspress -  Fortolling

Arne Thorsen Transport AS, Kjørbekkdalen 10, 3735 Skien • Tlf. 35 50 47 00 • Fax 35 50 47 01 

www.svanstul.no  |  35 50 43 50  |  904 77 871    

Fritidsparadiset en halvtime fra Skien!
Sommer som vinter for turglade, jakt- og fiskemuligheter.

37  

tomter  

solgt!

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –



Returadresse:
Grenland Sportsfiskere
Postboks 144
3701 Skien

BDe fleste bladene leveres uadressert av 
Telemark Distribusjon. Savner du eller andre et 
blad, så gi beskjed til redaksjonen, eller meld 
fra til fsigurds@online.no så vil vi følge det opp.


