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Lillesand, 8. Januar 2003 
 
Hallo Skitt Fiske Lillesand medlemmer og et riktig godt fiskerikt nyttår til dere alle! 
 
Her følger det en del nytt da det er lenge siden dere fikk noe skriftlig informasjon fra oss. Håper i 
hvertfall dette er inntressant for dere kjære medlemmer. 
 
Vi er i gang med et nytt år og da er det en del spennende ting på gang, ikke minst det som skal skje i 
Moelva fremover i tid. Dette er det mest spennende som er skjedd i kommunen vår siden Kaldvell-elva 
ble begynt på i 1991.  
 
I Moelva skal det så fort som mulig etableres såkalte fisketrapper og det skal sprenges større åpning i 
luken oppe ved Helvetesfossen pluss att det blir en del opprydding langs elva både for å lage fine 
fiskeplasser og for en tur-sti langs med elva. 
 
Flere av disse jobbene håper jeg at vi i Skitt fiske Lillesand kan bidra en del i form av dugnad, når det 
kommer så langt som til akkurat det. 
 
Det er dannet et eget grunneier-lag i Moelva og de har allerede hatt et par møter på hva det skal søkes 
om av midler, videre hvordan de vil drive den aktive delen av fisket sånn som selve fisket, oppsyn, 
priser på fiske-kort etc. 
 
Vi kommer med nytt på hjemmesidene våre så fort vi vet mer om Moelva i en eller annen form, så følg 
med! 
 
Vi må i år få til noen fellesturer for dere som er interessert i det .Det er vel noen som kunne tenkt seg 
akkurat det. 
 
Nå blir det en god del innlandsturer i år så det er bare å slenge seg på med oss som drar av gårde nesten 
hver helg hele sommeren . 
 
Det eneste dere må ha er eget kjøretøy da den harde kjerne som drar sammen stort sett bare bruker 
mopeder. Det er nemlig det mest praktiske kjøretøyet har vi funnet ut. 
 
Kunne da tenke meg at de som er interessert tar kontakt med et av de telefon-nummerene som står i 
slutten av denne meldingen når vi kommer til våren og sesongen har begynt. 
 
Vi er tre - fire stykker som har spleiset på en Lavvo med ligge-plass til 8 personer og sitteplass til 12-14 
personer (uten bunn). 
 
Denne kommer vi til å ha med oss på innlands-turer som vi er av gårde på hele våren og sommeren 
igjennom, så her skulle det være plass til flere hvis noen er interessert. 
 
Vi har noen utrolige fisketurer og koser oss enormt med mye god mat, latter og fisking mange helger til 
sammen i løpet av året. 
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Vi er for det meste i Birkenes-området og tar mye pen fisk på over kiloen av og til og det er utrolig. 
Ellers ligger de mye på 500-600 gram og det er jo kjempefisk i våre trakter. 
 
Fellesturer til Felle blir det også i år, det er et helt utrolig fiskeområde med ca 18 forskjellige vann du 
kan fiske i for en ca 50 kr døgnet og da kan du fiske i alle 18 vannene! 
 
Mange av de vannene vi er på tur til har en helt utrolig natur rundt seg, og de gir i tillegg masse pen 
fisk, og det er jo en pen bonus. 
 
Vi kommer ikke til og bruke en masse penger på å annonsere disse turene men noen av de kommer 
selvfølgelig til og legges ut på vår hjemmeside, ellers er det bare å ta kontakt med en av oss på 
telefonen og slenge dere på!!! 
 
Ellers er det bare å klikke seg inn på den nye hjemmesiden vår adressen er følgende:  
skitt fiske lillesand (søk på startsiden.no, All the web  eller Yahoo). 
Eller gå direkte til adressen: http://home.no.net/sfl/ 
 
To personer har holdt på med hjemmesiden i hele høst og tidlig vinter, og vi holder som dere vil se på 
enda. Vi vil selvfølgelig fortsette fremover og håper å kunne tilby flere tjenester fremover. Hadde det 
ikke vært greit å få siste nytt fra elvene hver Mandag under sesongen? 
Det er kjempeviktig at det er en viss kontinuitet på hjemmesida vår skal den være attraktiv.                                       
 
Vi oppdaterer med nytt stoff til denne hjemmesiden hele tiden og kommer også til og gjøre det i 
fremtiden. 
 
Her er det viktig att dere medlemmer også kommer med bilder, tips, f eks til gode fiskevann og ellers 
annet, her er alt av interesse for oss. 
 
Det er lettere å lage sidene slik dere vil ha dem hvis vi får synspunkter og ideer fra dere! 
 
Ellers er det mange fine tips om forskjellige gode fiskeplasser der, så ta en titt. 
 
Vi kommer i år også til og ha fluekaste-kurs gjennom Grefstad jernvare nærmere bestemt hos Jens 
Tomas Hop. 
 
Her er det som sagt 100 kr for hele kurset, en hundrelapp som du senere kan bruke i butikken hans, 
altså er det vel å regne som gratis! 
 
Jens Tomas er for øvrig dyktig til å lære i fra seg, og det er spennende og være på hans fluekastekurs. 
 
Vi håper å finne en plass vi kan komme sammen et par ganger i måneden eller noe sånt, en plass vi kan 
binde fluer se på video, lage egne fiskestenger som vi gjorde en god del av før. En slik plass å være må 
i utgangspunktet ikke koste noe særlig da det går hardt utover en heller slunken klubbkasse når vi må 
betale 200-300kr gangen for en plass å være, det har vi ikke økonomi til foreløpig i alle fall. 
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Videre i år blir det en fiskekonkurranse for hele familien. 
 
Det ser nå ut til att vi kjører igang en fiskekonkurranse søndag den 15/6-2003, sammen med Lillesand 
Jeger og Fiskeforening! 
 
Selve konkurransen blir i Vestre Grimevann, den kommer til å gjelde over absolutt hele Vestre 
Grimevannet men det er på selve Bjørketangen vi kommer til og ta innveiinga altså start og stopp for 
konkurransen. 
 
Her er det alle tiders, både, bade, grille og fiske, i hele Budalen! 
 
Det er kun lov til å fiske med sportsfiskeutstyr i de forskjellige kategorier og snøre og dupp 
(meitestenger). 
 
Det er lov til å fiske med flue og dupp eller fluestang, haspelstang med sluk eller spinner og haspel med 
flue og dupp eller bare mark. 
Bambus -stenger er selvfølgelig også tillatt. 
Det er ikke lov til å bruke levende agn!! Beitemark regnes IKKE som levende agn! 
 
Det er selvfølgelig tillatt med båt (uten motor), eller kano (uten motor) bare ikke fiske med oter eller 
garn og husk og ta med dere båtene og kanoer hjem igjen.  
Her er det påbudt med flytevest på alle ombord! 
 
Det er ikke anledning til å fyre opp egne bål da det er bålforbud denne perioden (15/05-15/09). 
 
Selve konkurransen kommer til å vare fra kl 12.00 til 14.00. Det holder nok lenge med to timer 
(vanligvis er en fiskekonkurranse på 3 timer) når vi skal ha med de aller minste tror jeg.  
 
Her er det til og med mulig å komme på utedo som vi håper blir klar før denne datoen (15/06) 
 
Dette er noe vi håper å kunne gjøre hvert eneste år andre søndagen i juni da gjerne sammen med 
Grimenes Fiskelag og Lillesand Jeger og Fiskeforening 
 
Det blir en konkurranse for hele familien hvor det ikke blir lagt så altfor stor vekt på akkurat selve 
konkurransen men att det blir en årlig familie-dag hvor store og små kan fiske, grille, bade og ellers 
bare kose seg. 
 
Vi håper å få sponset noen premier til denne fiskekonkurransen, mat og drikke må som sagt 
medbringes selv. 
 
Vi hadde tenkt å premiere for størst fisk (1.2 .3)og flest fisk (ørret og skjebbe) da med egen barne 
klasse under 12 år altså to klasser . 
 
Griller vil vi prøve å få lånt, (to store) foreningene vil holde grillkull til selve grillingen.  
 
Det er værforbehold på denne konkurannsen slik att hvis det blir mye regn får vi finne ny dato. 
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Av andre viktige ting er kontingenten også i år, som de 4 siste årene, uforandret nemlig: 
225.-for familie  
150.-for senior (over16 år) 
75.- for junior  
 
Det er bare å sette inn pengene nå fremover så sender vi dere medlemskortene etter hvert som 
betalingene kommer inn. 
 
Vi har de samme medlemsfordelene som i fjor men jobber også med et par nye i tillegg, vi kommer 
selvfølgelig tilbake til dette hvis det går i orden.  
 
Håper i år også at Kaldvell-elva blir enda mer benyttet enn tilfelle var i fjor, da det sikkert kommer til 
og ta seg opp ytterlige med fisk der borte i år. 
 
Vi fikk jo langt fra den fiskerike høsten der borte i Kaldvell-elva pga den utrolig varme ettersommeren 
med vanntemperaturer i elva på over 23 grader!! 
 
Men det ble landet 47 fiske der borte og satt to nye rekorder med 10 minutters mellomrom så det viser 
jo at Kaldvell-elva er tilbake mot gamle høyder,  så møt opp. 
 
Her blir det nok en kjempe sesong i år uten tvil, og vi ser frem til mange koselig kvelder sammen med 
dere, med grilling jabbing og fisking!! Ved å bruke elva flittig vil vi også sende signaler til de som nå 
legger siste hånd på planene for den nye E18. Spennende og skremmende. Dersom det blir stor aktivitet 
i området er det lettere for oss å finne argumenter for at vassdraget må sikres for fremtiden og at fiske-
mulighetene må kunne videreføres. 
 
Ellers håper vi mange kommer på familie-dagen/ fiske-konkurannsen i Vestre Grimevann den 15/06 kl 
12.00-14.00 enten det nå er for å bade grille og kose seg, eller fiske i en eller annen av de aktuelle 
formene i de respektive klassene. 
 
Vel møtt skal dere i alle fall være! 
 
Ps :Ikke glem konkurransen som vi i Skitt Fiske Lillesand har, som heter henholdsvis Ferskvanns-
Ruggen og Saltvanns-Ruggen,  hvor det settes opp en pokal i hver av de aktuelle klassene. Dette er en 
konkurranse for største fisk i henholdsvis Salt - og Fersk-vann. Se hjemmesidene våre (skitt fiske 
lillesand) for nærmere opplysninger og regler om disse konkurransene og annet aktuelt stoff, det være 
seg Østre eller Vestre Grimevann, hele Stigselv vassdraget eller Skinnar-vannet i Ogge nærmere 
bestemt Fjærmedalen eller andre kjempe vann. Ha et godt og fiskerikt år og Skitt Fiske. Ikke glem å ta 
en tur på en liten isfiske -tur i vinter, bare husk å sjekke isen først og ha med isbrodder og gå aldri alene. 
Dette er de viktigste reglene så ikke bryt dem!! 
 
Med vennlig hilsen  
Leder for Skitt Fiske Lillesand :    
Alf Yngvar Bjørkestøl  
Fosselia 2  
4790 Lillesand  
Tlf: 37 27 44 10 - Mobil: 41 69 20 57 
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Siste nytt på våre sider:

 
Vi i SKITT FISKE Lillesand ønsker alle et riktig 

GODT NYTT ÅR! 

07.01.2003: Familiedag og fiske-konkurranse planlagt for 15. Juni 2003. 
02.01.2003: Sesongen 2003 har startet. Samtidig startet FISKE-konkurransene!!!! 

2002

05.12.2002: Beskrivelse av Stigselvvassdraget lagt ut. Se meny til venstre. 
22.11.2002: Bildearkivet oppdatert. Fiskeplasser i Birkenes oppdatert. Ny sponsor. 
19.11.2002: Kjempefangst i Otra ved Kilefjorden Camping (Fra Fædrelandsvennen) 
01.11.2002: Fiskekonkurranse for foreningens medlemmer. 
24.10.2002: Bestill nyheter per EPOST. Bildearkivet oppdatert. 
17.10.2002: Vedtektene lagt ut. Fangstraporter med statistikk lagt ut. 
15.10.2002: Ny menylinje for Bildearkiv. Lagt ut bilder fra dugnaden på Gapahuken. 
11.10.2002: Ny menylinje for Fluefiske. Beskrivelse av fluer lagt ut. 
10.10.2002: Fangstrapport for 1999 samt endelig rapport for Kaldvell-elva 2002 lagt ut. 
08.10.2002: Fangstrapport for 2001 er nå lagt ut. 
02.10.2002: Bilder fra restaureringen av vassdraget lagt ut. Se under Prosjekter. 
30.09.2002: 2002-sesongen er nå over og fangsrapporten er klar.
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Fotograf: Karl Otto Tønnessen Motiv: Sjøørrett fra Kaldvellelva

Våre sponsorer: 

 

 

 

Dette nettstedet drives med enerett av: 

Skitt Fiske Lillesand - Adresse: Postboks 16 - 4792 Lillesand - Telefon: 37 27 44 10 - Mobil: 41 69 20 57. 
Webmaster: webmaster.sfl@start.no - E-post: sfl@start.no

Du er besøkende nummer: siden 30. September 2002
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