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Juletrefest 5.januar !

Denne strekningen er totalt rehabilitert i 2004 av en gjeng med entousiaster. Gratulerer Tista
elveutvalget i AJFF. Nå er det bare regulering av vannføring som skal til! Minimum vannføring i
lilleelva og senking av vannspeillet i Skonningfoss dammen om sommertid.

Aktivitetskalender
Dato:

Aktivitet:

5.januar 2005

Juletrefest

12.januar 2005

Fluebinderkurs

19.januar 2005

Fluebinderkurs

20.februar 2005

Femsjømesterskap

23.februar 2005

Årsmøte

28.mars 2005

Jegertrapp
Påskekarusell.

3.april 2005

Figurjakt
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Bilshopen Svinesund
har alt
SERVICE - KVALITET - KUNNSKAP

Velkommen til en
god handel i det nye året

Ray & Vivian
Medl. i AJFF Halden –10% på fiskeutstyr
( mot fremvisning av medlemskort)

Lederen har ordet
Når jeg nå sitter og tenker tilbake på det
året som har gått er det mange saker som
jeg har lyst til og fremheve. Jeg tenker
først og fremst på den store
dugnadsinnsatsen som er lagt ned av de
forskjellige medlemmene, og som har
gjort en god PR for foreningen !
Jeg ønsker alle i foreningen en riktig god jul, og et
godt nyttår!
Hilsen Steinar!
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Arbeidernes Jeger– og Fiskerforening Halden
Org.nr. 984 034 202

Stiftelseår: 1938 .

Hjemmeside AJFF Halden fra 1.januar

AJFF er en åpen aktiv forening og har ca. 520

Www.ajffhalden.no

medlemmer og egen junior avdeling.
Klubblokaler ligger i Peder Ankersgate 16
Foreningen er tilsluttet Norges jeger– og fiskerforbund .
Postadresse :

AJFF Halden, Karrestadveien 31
1782 Halden

Formann : Steinar Torp
Karrestadvn. 31
1782 Halden.

Faktura / regninger :

Tlf. hjem :

69 19 26 09

Mob:

901 885 30

Tlf. Arb. :

69 17 40 56

E-mail :

ste-torp@online.no

AJFF Halden, Labyveien 60
1781 Halden

Redaksjonen
Trykk og Reklame

Fiske i Spikersuppa
En vennlig mann spaserte i Oslo
sentrum da han fikk se en mann som
sto og fisket i fontenen i Spikersuppa,
og han sa til seg selv:
- Den stakkars mannen fisker i en
fontene. Jeg får se om jeg ikke kan
hjelpe ham litt.
Han går bort til ham og spør:
- Hva holder du på med min gode
mann ?
- Jeg fisker, som du ser.
- Fisker, hva ? Hva sier du til å la
meg spandere en halvliter, og
kanskje et smørbrød ?
Den gamle mannen la sammen
fiskeutstyret, og de gikk en tur på en
av uterestaurantene hvor de ble
forfrisket.
Verten, som følte seg stolt over seg
selv, spør:
- Si meg, gamle venn, hvor mange
har du fått i dag ?
Den gamle mannen drakk ut ølet sitt,
og sa:
- Du er den sjette i dag !

Kjell-Roger Engh
Media utvalg består av :
”Jeger og Fiske Treff”
Robert Saintenoy
Tlf.:

69 18 79 32

Mob.:

911 08 905

E-mail:

robert@halden.net

Tlf.:

69 18 51 50

Mob.:

41 55 07 12

E-mail

krengh@halden.net

Til alle utvalgsledere:
Send årsrapportene til :

Resultatbørsen :

Robert.s@halden.net¨

Olav Nesbakken :

Eller:
Tfl.:

69 18 73 69

Mob.:

928 02 065

E-mail :

o.nesb@online.no
Webmaster :

Kent Hansen
Tlf.:

69 19 76 34

Mob.:

906 132 60

E-mail:

kent @halden.net

Robert Saintenoy
Fosseløkka 10
1792 Tistedal
Frist : 1.februar 2005

Rapport fra klekkeriet nr. 4/ 2004
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Tekst: Rolf Ganerød

Morten og Rolf stryker en hunn laks. AJFF klekkeriet høst 2005.

Tingenes tilstand er god i
anlegget. Det er lagt inn rogn
av både laks og ørret.
P.g.a. at vi ikke får lov til å
selge ørret til andre
foreninger i fylket, er det i
høst kun lagt inn litt ørretrogn.
Laks har vi godt om selv om
det tok lang tid å skaffe 3 par
gytefisk i Tista.
Den store vannføringen
gjorde fisket vanskelig, men
etter hvert ordnet det seg.
Det ble fanget 3 hunnfisk som
ga godt med rogn.
I forrige nummer av
klubbavisa var jeg litt optimist
med tanken på at sommerens
gledelige gjenfangst av
smålaks (satt ut som smolt fra
klekkeriet i fjor) skulle få vår

fiskeforvalter på andre tanker
enn de han har representert til
nå. Men det skulle ikke lange
samtalen til før at man skjønte
at å diskutere utsetting av
smolt i Berby var rimelig

dødfødt som før.
Det var ikke noe bevis at det
var den fisken som vi satte ut

året før, var den som kom tilbake i
stort antall.
Det kunne være naturlige
svingninger som gjorde at det ble
et godt smålaksfiske på
ettersommeren. Altså den eneste
elven i Sør Norge med godt
smålaksfiske skulle være vår elv
hvor det ikke hadde vært god
tilbakevandring av denne type fisk
siden sist vi satte ut smolt tidlig på
1990-tallet.
Det er merkelig at enkelte ikke vil
se sammenhengen. I stedet blir
det brukt masse penger på
forskere som ikke har erfaring fra
vår type elv og som drar
konklusjoner som kan virke mer
enn merkelig.
Når man leser rapporten som er
laget, så er det i hvert fall ikke
vanskelig å være uenig.
At Berbyelva skal produsere så lite
antall smolt som vedkommende
mener og at dette er tilstrekkelig til
å opprettholde en god bestand må
tas med en god klype salt. Før var
det masse laksunger å se. Da må
det ha vært et problem med at det
ble produsert alt for mye yngel i
elva. Dette medførte til vår glede

god oppgang hvert år.
Dessuten skjer tellingen på helt feil
årstid etter manges mening. Høst
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Bilder: Robert Saintenoy

og stor vannføring gjør
tellingene vanskelige for ikke å
si umulige. En del beregninger
er og gjort etter erfaring fra
andre elver hvor de regner at
kanskje 50% av oppgått fisk blir
fanget. Da blir det like mange
gytefisk tilbake i elva, men
enkelte somre med god
vannføring gjør vel at det blir
fisket for mange fisk i vår lille
elv. Slik kan det i alle fall se ut
på gyteplassene om høsten,
dessverre! I år er det ikke godt
å si om det har vært mange fisk
på leken da det var mye vann

og vanskelig å se det
som har foregikk ute i
elven.
Vi får glede oss over at
vi får lov til å prøve å
lage lakseelv av Tista.
Neste år så kan vi håpe
på badevann og fisk på
sommeren. I år var
fisket til tider umulig å
gjennomføre da elven
var liten og
Saugbrugsforeningen holdt på
med vannledningsprosjektet i
elva. Dersom telleapparatene
viser riktig antall fisk som har

Befrukting av ørretrogn. Klekkeriet AJFF høst 2005

Alf Håkonsen setter ut ørret i Boksjø.

Rapport
klekk
Rapport
frafra
klekker
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Tekst: Rolf Ganerød

vinduene med glassvatt fo
vinterstid.
Saugbrugs har og begynt å
arbeid for oss og etter hve
byvann. Vi får se hva det b

På vegne
ø
en
et godt

Rolf
Arild, Sven og Morten prøver å
Stamfikse etter ørret i bekken mellom Boksjøene: Morten setter ut garn i utløpet av bekken .
Fisken som ikke blir fanget med el.apparat havner i garnet.

gått på elva, så må det ha vært
god gyting denne høsten. Hele
elva på Fosseløkka er nå på
mange måter å regne som en
lang gytestrekning. Blir
spennende å se.
Ellers får vi lov til å sette ut 5000
smolt i Iddefjorden hvert år de
nærmeste 4 årene. Håper etter

hvert at vi skal få lov til å sette de i
Berby i stedet, men som tingenes
tilstand er nå, så er ikke håpet stort.
I år har vi koblet vann til stamfiskkarene inne i bygget, men utenfor
selve klekkeriet. Det har fungert fint.
I vinter skal de store ørretene flyttes
ut hit slik at vi får bedre plass inne til
alle de andre. Vi holder på å isolere

keriet
4/ 2004
riet
nr. nr.
4/ 2004
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Bilder: Robert Saintenoy

or tiden. Håper det vil hjelpe litt på temperaturen

å bygge om vannrenseriet. Dette medfører nok en del
ert. Må gjøre noe med sikkerhetssystemet hvor vi bruker
blir til.

e av gutta i klekkeriet
nsker jeg alle
n riktig god jul
og
nytt fiske- og jaktår.

fa tak i stamfisk med el.apparat.
Karl Amundsen med barnebarn følger spent med stamfiske
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Litt om Hjelmungenbekken.
Bilder og tekst: Geir Jensen

De siste årene har foreningen på oppdrag fra NINA
(Norsk institutt for naturforskning) drevet med telling
og merking av sjøørret i Hjelmungenbekken, som
renner ut innerst i Røsnæskilen. Dette ble det ikke
noe av i år, da direktoratet for naturforvaltning
meddelte at de ikke ønsket å videreføre prosjektet
med overvåkning av oppvandrende sjøørret i
Hjelmungenbekken i 2004. Følgelig ble det ikke
bevilget penger til dette formålet.
Likevel har det vært en del aktivitet i bekken i høst. I
løpet av et år samler det seg mye kvist og kvas som
tetter igjen løpene. I tillegg er beveren en flittig
bruker av bekken, og jobber jevnt og trutt med å
bygge demninger. Disse må rives fortløpende om
høsten for å sikre ørreten fremkommelighet. For at
sjøørreten skal kunne nå frem til flest mulig
gyteområder, har det vært lagt ned en god del
dugnadstimer på å rydde bekkeløpene og få frem
gytegrusen.
På strekninger som ikke var fremkommelige, kunne vi
noen dager etter rydding se at ørretene hadde tatt
plass for å leke. Det er moro å se at
dugnadsarbeidet gir resultater!
Forhåpentligvis vil dette resultere i mer sjøørret i
Røsnæskilen og nærliggende områder.
Bekkeutvalget ønsker alle medlemmer en god jul og
et begivenhetsrikt nytt år!

Her ble terskelen skudd vekk 1.april 2001. Ørret

Bekkeutvalget
alle medlemm
god jul o
et begivenhetsr
år!
Geir

På befa

tten passerer nå fossen.

t ønsker
mer en
og
rikt nytt

aring langs Hjelmungbekken.
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Endre rydder etter beveren i Hjelmungbekken.
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Årsrapport fra Tista elveutvalg.
Trenger vi å opprettholde et utvalg for Tista elv?
Av utvalgsleder Kjell-Roger Engh

Medlemmene i utvalget er: Endre Stensrud, Freddy Iversen, Odd-Kurt Bremnes, Christer
Bjørnstad, Tommy Gundersen, Ragnar Itland og
leder Kjell-Roger Engh.

Sesongen for Tista er nå over og det har vært et begivenhetsrikt år.
Årets utvalg startet dugnaden allerede den 7. januar. Vi var da omgitt av snø på alle kanter
og i elvevannet var det kaldt. Vårens helgedugnader som startet allerede i februar, gikk
med til å tilrettelegge
for fisket langs
Marmorsi og
Fosseløkka.
Dessverre viste det
seg å være til liten
nytte, da vi
sommerstid erfarte at
det sjeldent blir stor
nok vannføring til å
benytte disse
strekningene i noen
vesentlig grad.
Stor ble også
innsatsen for å følge
opp Saugbrugs sitt
Svært mange tømmerstokker er fjernet fra bunnen fra Grytetangen til Kvinandodden
arbeide med å
tilrettelegge ny driftsvannledning i Tista fra Tistedal til Fosseløkka. Det var tilstedeværelse
mange virkedager i april, mai og juni, så vel i felten som på prosjektmøter med Saugbrugs,
Veidekke AS og Leif R. Karlsen. Resultattet for laksen er blitt en formidabel forbedring av
elvestrekningen fra kraftstasjonen til Grytetangen. Svært mange tømmerstokker er fjernet
fra bunnen fra Grytetangen til Kvinandodden Alt i alt er det lagt ut ca 1400 m3 med
gytegrus, herav ca 100 m3 nede ved Ankers/Skonningsfoss. I tillegg er det lagt ut store

hvilesteiner og bygget mange brekk og hvilegroper. Plastringen av elvesiden mot
erosjon er
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blitt veldig bra. Nå gjenstår det å se om laksen er fornøyd med arbeidet og benytter
gyteplassene. Røret ligger delvis over bunnen fra Grytetangen og ned til Fosseløkkabrua og
er ikke til hinder for fisket. NSS skal foreta en inspeksjon av forholdene med dykkere til
våren/sommeren 2005.
Utvalget har kommet med noen forslag som er tatt opp i TG. Se for øvrig lengre ut i
rapporten.
Gapahuk ved Almetangen er ikke blitt satt opp. Den er planlagt å bli bygget til våren ved
Almetangen. Den hviler fortsatt demontert oppe i Tistedalen. Almetangen trenger også en
ryddedugnad for
fjerning av mye kvist
etter rørleggingen. Da
det er mye kvist som
bør brennes, bør
dugnaden gjøres på
senvinteren.

katastrofal. Av 13
det kun 3 uker som var
Fiskeoppgangen i juni
Regnet hadde imidlertid
da også juni og juli ble
vannføringen i elva helt
Dette førte til at laksen
fra fjorden og
opp i midten av juni og
gang før regnet kom i
september. Da ble det
Det er gått opp ca 150
god del sjøørret.

Fiskesesongen ble
mulige fiskeuker var
akseptable.
startet lovende.
nesten uteblitt i mai og
ganske tørre, stoppet
opp i mange uker.
ikke fant fram til elva
oppgangen stoppet
kom ikke ordentlig i
store mengder i
fart på oppgangen.
fisk, hvorav det er en
Til nå ser det ut som gytegrus og plastring har greid seg OK og

Det ble tatt kun 7 laks erosjonen har vært moderat.
på 5,09 kg. og solgt 41 fiskekort, hvorav 18 er døgnkort.

med gjennomsnittsvekt

Det har vært til dels voldsom vannføring i høst, med dager med opp mot 80 m3/s i elva.
Det har satt det nye elveleie på en god prøve oppe ved Fosseveien. Til nå ser det ut som
gytegrus og plastring har greid seg OK og erosjonen har vært moderat. Langs elva er det
hengt opp 25 fuglekasser, hvorav noen kvinandkasser. Isfuglen er ikke observert av oss ved
Tista i år.
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Fossbekken med nedslagsfelt ved Lilja/ Hauge og som renner ut i elva ovenfor
Skonningsfoss, er restaurert. Noe småtteri gjenstår. Den kan bli en liten sjøørretbekk, men
kun milde vintre kan få rogna til å overleve. Et spennende prosjekt som det skal bli
spennende å se utviklingen av de nærmeste årene. Håper inderlig at det måtte lykkes for
gyting i denne lille bekken, som kun har ca 20-30m med gyteplasser for sjøørreten.
Elveutvalget for Tista ser inn i fremtiden og ser snart ikke skogen for bare trær. Vi
begynner å bli like umotiverte som Elveutvalget for Berby. De arbeider litt i noen får
måneder om forsommeren og tar en enkel oppsummering av hva de ikke rakk å gjøre i løpet
av sesongen, om høsten. Slik er det snart med Tista-utvalget også. Vi har nok gått trøtt på
hele greia.
Undertegnede sitter som
representant i Vilt- og
innlandsfiskenemnda.
Nemnda er en viktig døråpner
inn i forskjellige politiske og
næringsmessige organer.
Fordi undertegnede er med i
Vilt- og innlandsfiskenemnda
er jeg også representant i Tista
Grunneierlag ( TG ). Dette
Fremdriften for minstevannføringen i fossen og i Lilleelva vil være ivaretatt innen vi/ noen av
hadde jeg et sterkt ønske om,
oss eventuelt går av på årsmøtet i februar.
da det ville bety stor
innflytelse på utviklingen av Tista dette året, fordi Saugbrugs måtte legge nytt driftsvannrør.
I TG er det lite kompetanse på laks. Det lille som finnes av interesse for laksen og av
kompetanse om laks og dens krav til elvebiotop, sitter jeg selv med. TG blir et for
snevert og inkompetent forum for diskusjon og erfaringsutveklsing til utvikling av Tista elv
til laksevassdrag. Det blir kun undertegnede som ” driver på med elva” , og derfor er alene
om nytenkning og skal være pådriver i alle retninger. Det er lite forståelse for
biotopforbedringer fra de andre, da dette ofte koster penger. Det å endre på
eksisterende installasjoner i elva, elvas vannføringsregime osv, er en tung materie som
krever stor innsats.
Dessuten oppfatter jeg at jeg som representant i TG helst skal usynliggjøres, hva skal jeg

da få utrettet der? Mistet enhver motivasjon etter høstmøtet i TG.
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Ord er arroganse og latterliggjøring. Det er liten interesse fra NSS i å videreutvikle elva.
TG er i ferd med å mistet sin plattform etter at Egil Jensen sluttet. Hvorfor er ikke NSS mer
interessert i at noen frivillig engasjerer seg i elva, ønsker å utvikle den til noe som er enda
mer positivt for både NSS og lokalsamfunnet? Det er helt uforståelig. Hvem skal kunne
identifisere behovene i elva dersom vi lar være å engasjere oss? Hva skal da en
handlingsplan for det kommende året inneholde? Kanskje TG bør avvikles?
Det ser for undertegnede ut som at Norske Skog Saugbrugs kun er ute etter å ha
laksen i elva, men ikke ofrer laksen en tanke på hvilke forhold den skal oppholde seg
i, i elva.
Det er som kjent god miljøreklame å kunne fortelle kunder og andre viktige
forbindelser at det er laks i elva
som går gjennom deres
fabrikkområde.
Forvaltningen av elva er derfor en
tung bør som til nå er drevet nesten
på halv arbeidstid. Dette har vi
ikke ressurser til lengre. Vi vil rett
og slett ikke ofre mer tid enn det vi
har gjort, og særlig når vi ikke blir
hørt på i TG. Vi føler nå at vi har
kommet til et punkt hvor vi stanger
hodet i Saugbrugsveggen og at
Tista gjennoppståd som ”lakseelv” ?
andre entusiaster kanskje bør ta
over ??? Salg av laksekort skal administreres før og etter sesongen. Hvem vil/bør i såfall
påta seg den oppgaven dersom vi nå gir oss? Selvsagt håper vi på at noen andre gidder.
Fremdriften for minstevannføringen i fossen og i Lilleelva vil være ivaretatt innen vi/ noen
av oss eventuelt går av på årsmøtet i februar.
Avtalen av 18. mai 2000 mellom NSS og Halden kommune om intensjonen med Tista som
lakseelv skal reforhandles neste år. Det blir en stor utfordring å ivareta laksens interesser.
Selv ikke en etat som NVE har tydeliggjort nok hva som er laksens behov i en elv som
Tista. Da er det vanskelig å forholde seg til store økonomiinteresser som kraftselskaper og
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NSS. Avtalen mellom NSS og Hk ble utarbeidet uten at noen med god kompetanse
laksens behov ble konsultert. Det bærer avtalen et stekt preg av. Amatørarbeide!

Oppsummering av tiltak som må gjennomføres neste år for Tista:
Rydde kratt ved Fosseveien - Grytetangen.
Rydde ved Almetangen for kratt
Sette opp gapahuk ved Almetangen
Bevisstgjøre haldenserne at de har fått en ny lakseførende elv.
Få på plass avtale med AK om minstevannføring i fossen.
Reforhandle avtalen mellom Halden kommune og NSS og derigjennom få fjernet
laksetelleren ved Skonningsfosstrappa og nytt reglement for vannføring i denne
trappa.
Åpne siderenna ved Porsnes.
Arbeide for å få senket vannstanden i Skonningsfossdammen fra 24 mai til 31.
august.
Sette ut lakseyngel i Lilleelva for å ”få i gang” denne delen av oppvekstområdet??
Sette ut 5000 smolt.

Utvalget med damer avsluttet sesongen som vanlig med en velfortjent lakseaften i lederens
hule med laks og dertil tilbehør. Tildeling av en ny innstiftet ærespris ” Årets FLUE ” ble
gjennomført til en velfortjent dugnadshund. I følge observatører var dette igjen en
vellykket ”dugnad” som varte ut i svært store ”små timer”. Deltagerne løste der
selvfølgelig alle problemene og kom med konstruktive løsninger for neste sesong. Altså en
flott avslutning og en fin start!
Antall dugnadstimer som er utført hittil i 2004: Av utvalgsmedlemmene: 400 t Av andre
100 t. Totalt dugnadstimer 2004: 500 t.
Noen som vil overta ??

Tista elveutvalg ønsker
alle medlemmer God Jul
og Godt Nytt År
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Bent Rørmyr er for tiden opptatt med ”Laftekurs” i Degrenes.

En spesial takk til
” huskomiteen” for et
meget vellykket julebord !
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Har du sett Gaupe ?
Alle observasjonen i Halden kommune skal
rapporteres til skogbrukskontoret.
Ring : Torbjørn Fosser
Tel.: 69 17 47 ..

AJFF Halden
Det er årsmøte i AJFF:
Onsdag 23.februar 2005
Møte avholdes i klubblokalene
på Refne og vi starter kl.18.30
Vel møt !
(OBS ! Årsrapportene må leveres før 1.februar til Robert og Steinar J.)

Nyttige I D I O T E R ?
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Betraktninger fra Bartolomeus fra sidelinjen

Uttrykket ”Nyttige Idioter” er jeg sannelig ikke helt sikker på hva betyr, men jeg har en føles av
at det brukes om folk som stiller opp for andre uten at de forstår at de blir utnyttet!? Det er
utgangspunktet for de følgende refleksjonene.
Har vi mange Nyttige Idioter i AJFF Halden? Hva får noen til å stå på i årevis med stort
engasjement og endeløs entusiasme, driver frem ideer, går på møter for å få nye løsninger og
ny viten? Andre, de kun høster av hva Nyttige Idioter utfører og til og med forlanger å ta æren
for det !
Iddefjordskonvensjonen er et gjennomgangstema for noen av våre medlemmer. Noen har sågar
engasjert seg i Komité og deltar på møter både i og utenfor Halden. At de gidder, at de gidder?
Det blir vel ingen forandring uansett hva vi i AJFF Halden står på og gjør, mener om ditt og datt.
Skulle det mot formodning allikevel bli en endring her og der i konvensjonen, kan dere være
sikker på at ingen ære til våre Nyttige Idioter.
Noen tenker nytt om hvor de skal jakte når det er slutt på det jaktbare viltet i Halden. Ulven og
gaupa er jo i ferd med å ta det meste, og gledelig er jo det. Noen tenker nytt om å skaffe oss
større kompetanse på de ulike arenaene vi opererer. Hvorfor er det da så vanskelig å få alle
disse menneskene til å forenes til å få gjort noe sammen, skape et aktivt AJFF Halden?
En og annen i vår forening går rundt og smiler av at vi har fått en ny lakseelv i Halden. Hvorfor
skal de smile av det, har de gjort noe da? Og om de har gjort lite eller mye, vær du sikker på at
æren for det er det andre som tar. De som har makt og ressurser i fabrikken og i styre og stell.
Nyttige Idioter er til for å tekkes andres behov for løsninger de selv ikke har, ikke har
kompetanse til eller tid til å ta seg av. Nyttige Idioter skulle bruke sine ressurser på å
tilfredsstille egnene behov og ikke andres. Tenk i hvilken kategori våre dyktige venner i
klekkeriet havner? De er også svært nyttige!
Tenk at noen av våre Nyttige Idioter holder på med å utbedre noen av distriktets bekker til
optimale gytebekker for sjøørreten. Hvorfor driver de med slikt? Både grunneiere og garnfiskere
går av som vinnere. Grunneierne får mer attraktive forhold på sine eiendommer og garnfiskerene
øker sine fangster!
At gutta gidder å være så nyttige for andre?
Hvor er det blitt av engasjementet i vår forening? Hvor står vi nå like før vi går over i et nytt og
begivenhetsrikt år, året 2005? Norge som selvstendig nasjon i 100 år skal feires. Har AJFF
Halden noen planer i så måte. Altså være noen Nyttige Idioter for at andre skal høste fra oss?
Ja, tenk at jeg er blant de som kun reflekterer og høster, og aldri sår!!
Noen nyttig idiot skal jeg aldri bli, kreativitet og initiativ overlater jeg herved til de Nyttige
Idiotene, jeg ønsker meg kun æren! ÆREN !!!!

Bartolomeus
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Fluebinderkurs 2004-2005
Tekst og bilder:: Robert Saintenoy

AJFF Halden arrangerer fluebinderkurs over 5 kvelder. Olav Nesbakken, Endre Stensrød og Alf
Håkonsen stiller opp som instruktører. Kurset vil egne seg både for nybegynnere og de som
allerede kan noe, men som ønsker å lære mer.
Det tar bl.a. for seg grunnteknikker som er de samme for laks og ørret. Dette inkluderer
"trådkontroll", dvs. vi lærer at den kan være tvunnet og sterk, men også utvunnet og svak.
Hvordan feste de forskjellige materialene for å lage en flue slitesterk (!), og hvordan bruke tråd og
lage lite hode (!). Dette er det mange som sliter med.
Videre tar vi for oss forskjellige måter å feste hale, kroppsmateriale, ribbing, krage foran og
forskjellige type vinger. Når eleven kan de forskjellige grunnleggende metodene, kan de selv
"komponere" egne fluer.
Kurset vil også ta for seg grunnleggende materialvalg for å oppnå ønsket effekt/gange på fluene.
Dvs. forskjell på hår og fjær, hvor på fuglen/dyret skal vi velge dette og hva skjer når det kommer
i vann. Underveis kan kursdeltakerne spørre og grave, samt komme med egne ønsker om demo.
av teknikker eller bruk av spesielle materialer. Obs - Ta med skrivesaker til notater!
Instruktørene vil ha med seg det som er nødvendig av kroker og materialer for de spesifikke fluer.
Det forutsettes at de fleste deltakerne har eget basisutstyr (stikke, tråd, o.l.), men foreningen har
også et par sett som kan lånes.

Kurskvelder:
Onsdag 24.november 2004
Onsdag 1.desember 2004
Onsdag 8.desember 2004
Onsdag 12.januar 2005
Onsdag 19.januar 2005
Sted: Klubblokalene Refne
Tid: 18.30 til 20.30
Påmelding til:
Robert Saintenoy: 91108905
Olav Nesbakken:

92802065

Hilsen AJFF Halden

Annenetage i klubblokalene til AJFF har vært fyllt opp med
iverige fluebindere siste 3 onsdager.
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Håkonsen jr. har bunnet fluer før ! Laksefluer kom på
løpende bånd !

Frank setter lakken på høde til en
ørretflue, en killer ?

God Jul og Godt Nytt år til alle
kursdeltager på fluebindekurs !
Kursledere Alf Håkonsen og Olav Nesbakken er meget fornøyd med
oppmøte til fluebinderkurs.
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Vi selger fiskekort både for Berbyelva og Tista elv.

Våpen & ammunisjon
Rekvisita
Bekledning
Jakt & fiskereiser i inn/utland

Jacob Stuarts gt.7
1776 Halden
Tel: 69 177066
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Juletrefest !
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Onsdag 5.januar 2005 er det juletrefest
i AJFF lokalene på Refne !

Alle er hjertelig velkommen
kl.17.00 Påmelding til
John Edquist på: 900 70 784
25,. Nok p.p
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Nå kan du sitte hjemme å bestille dine digitalbilder for kopiering.
Send dine bilder på www.fotoservice.nu
Eller bestill i butikken.
Levering på 1-time uten tillegg i prisen.

Egen villmark & fritidsavdeling
Vi forhandler Fjällräven utstyr
•

Fritid & jaktbekledning
•

Telt, soveposer etc.

Velkommen til en hyggelig handel !

FOTOSERVICE AS
Fullsortiments fotoforretning
Digitalt fotolaboratorium
Egen villmark– og fritidsavdeling
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Olsen, Geir Atle
Lerdalveien 10, 1778 HALDEN
Tel:
69 18 68 49

Gratulerer med 50 års-dagen
Roy Stenersrød !
Hilsen AJFF Halden

Etterlysning:
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Har mistet en fluesnelle av type System 2 klasse 12/13.
Sort snelle med nedslipt
snellefeste.
Blått fluesnøre synk 3.
Sist brukt i fluesona i sommer.
Har noen funnet den er jeg
takknemlig å høre fra deg.

Rolf Ganerød 95144605

Gjennombrudd i kampen mot
lakseparasitten gyrodactylus salaris
Sommerens fullskalaforsøk i Batnfjordselva i Møre og Romsdal med bruk av aluminium i stedet for rotenon for å
bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris (bilde) var svært vellykket. De siste resultatene tyder på at kampen
mot parasitten i fremtiden vil bli ført med mer miljøvennlige våpen.

•

Etter forsøkene i sommer er det tatt prøver av om lag 600 fisk i Batnfjordselva, uten at lakseparasitten Gyrodactylus
salaris er påvist. Vassdraget må likevel overvåkes nøye i flere år før man kan slå fast nøyaktig hvor effektiv
aluminiumsmetoden er.

•

De nye forskningsresultatene viser at vi trolig står overfor et gjennombrudd i kampen mot Gyro. Jeg ber nå
Direktoratet for naturforvaltning om å se på mulighetene for å bruke aluminium som hovedmetode i det videre
arbeidet med å bekjempe denne lakseparasitten. Dessuten tar vi sikte på å følge opp dette aluminiumsforsøket med
en fullskala behandling i Lærdalselva i 2005, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

•

G. salaris er den mest ødeleggende trusselen mot villaksen. I dag brukes i rotenon som hovedbekjempelsesmiddel
for å bli kvitt lakseparasitten i infiserte vassdrag. Ved å bruke aluminium i stedet for rotenon blir laksen og de fleste
andre dyr i elvene skånet, og bare parasitten blir drept. I tillegg slipper man å bruke løsemidler som kan ha uheldige
miljøeffekter.

•

- Det er gledelig at vi nå kan få et miljøvennlig alternativ til rotenon i kampen for å utrydde lakseparasitten Gyro. De
involverte i Aluminiumsprosjektet har ved sin utrettelige innsats skaffet oss et nytt verdifullt verktøy i kampen mot
denne dødelige parasitten, sier Hareide.

•

Aluminiumsmetoden må likevel kombineres med bruk av rotenon i de fleste vassdrag dersom behandlingen skal
være effektiv. Dette gjelder spesielt i de delene av vassdragene hvor det er stilleflytende vann, grøfter og lignende.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Steinar Hermansen, tlf. 22 24 58 86

side26
AJFF Halden inviterer til isfiske:

Femsjømesterskap
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Fremmøte ved Rød skole Torpedal
Påmelding fra 09.00 - 10.30
Fiske fra 11.00 - 14.00
Siste innveiing 14.30
Kun abbor og vekt teller
Største fisk kun abbor
Senior: Kr. 80,Junior: Kr. 60,Kontakt : Karl Amundsen Tel.: 69 19 13 72
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Odd
Auto Grillen A/S
Iddeveien 33
1769 Halden
Tlf: 69 18 44 96

Jan-Erik Rørmyr
Utfører malerarbeid

Vi utfører også
rydding og
bortkjøring av søppel
og alt annet
forefallende arbeid !
Jan-Erik Rørmyr
Hageveien 10
1791 Tistedal
Tel.: 69 19 02 88
Mob.: 926 67 416
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