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Lillesand, 22 Januar 2004 
 
Hallo alle sammen og ett riktig godt nyttår til dere alle sammen. 
 
2003 ble ett ganske bra både fiskeår og ellers bra i sin helhet med tanke på de 3 
Fiskekonkurannsene som ble avviklet.Tenker da spesielt på den vi hadde i Budalen i Vestre 
Grimevann nærmere bestemt Bjørketangen, det var jo knall suksess.Den vi hadde på 
Grimevannet i fjor sommer sammen med Lillesand og Birkenes jeger og fiskeforenig var jo helt 
rå med over 150 deltakere både store og små.Vel, den skal vel noe til og klare i år, men det er 
i hvertfall målet vårt og bli enda bedre enn før men det er jo ikke alltid det går sånn. Vi får bare 
vente og se.  
Årets Fiske Konkurannse i Grimevannet(Budalen/Bjørketangen) går av stabelen Søndag 
den 13/06-2004.Fiskekonkurannsen begynner klokka 12.00 (Påmelding fra Kl.11.00) og 
varer i to og en halv time til klokka 14.30 (en halv time lenger i år enn i fjor, da det er 
lettere og få spredd fiskerne rundt vannet når det er litt bedre tid)Premieutdeling blir 
klokka ca kl 15 00. 
Selve konkurransen blir i Vestre Grimevann, den kommer til og gjelde over absolutt hele 
Vestre Grimevannet men det er på selve Bjørketangen vi kommer til og ta innveiingen altså 
start og stopp for konkurransen.Her er det alle tiders og både, bade, grille og fiske, i hele 
Budalen! 
 
Det er kun lov til og fiske med sportsfiskeutstyr i de forskjellige kategorier og snøre og 
dupp(meitestenger) 
 
Det er lov til og 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 båter og kanoer hjem igjen. 
 
Det er ikke anledning til å fyre opp egne bål da det er bålforbud i perioden 15/05-15/09. 
 
Griller har vi i Skitt Fiske Lillesand, og de to foreningene får holde grillkull og tennvæske til 
selve grillingen. Det blir kjørt opp en stor grill i år også pluss att det er 2 store griller fra før på 
Bjørketangen i Budalen. 
 
Det er værforbehold på denne konkurannsen slik att hvis det blir mye regn får vi finne ny dato. 
 
Dagen blir i år som i fjor selvfølgelig fiske kort fri etter velvilje fra Grimenes Fiskelag. 
 
Grimenes Fiskelag sponser også i år en del av premiene til dette arrangementet. Vi takker på 
forhånd for dette. 
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Det er gøy og se att alle som kan bidra med noe faktisk gjør det, noe vi kunne se på premie 
bordet fra i fjor (2003). Håper selvfølgelig vi er like heldige med innsamlingen av premier for 
innerverende år (2004)men vi får bare prøve oss frem og se. Skitt Fiske Lillesand og L.B.J.F.F 
holder i tilegg til premier også fine pokaler slik vi gjorde i 2003. 
 
Det viktigste må jo være de fine pokalene og den supre stemningen til alle enten de nå vinner 
eller bare deltar, deltakelsen er jo det aller viktigste tross alt.Det er jo knall bare og komme seg 
ut og kose seg eller se att barna koser seg, for det gjorde samtlige barn og voksne i fjor.Vi i 
styret er veldig tilfreds med året som er gått, klubben hadde en gledelig økning i antall 
medlemmer. Det er noe vi virkelig trenger nå fremover, ikke minst med tanke for att vi skal 
kunne fortsette med de lave medlemskontingentene våre så er det viktig med alle 
medlemskap, (vi betaler tross alt leie både for Røde Kors Huset og masse andre ting: diverse 
porto, konvolutter, skrivemateriell , blekkpatroner, postboks , Fiskeskilter til Kaldvell elva 
,premier ,pokaler, fluebindingsutstyr, stangbyggings utstyr Denne økningen av medlemmer 
håper vi bare fortsetter slik att vi fremdeles kan arrangere både forskjellige konkurranser og 
leie Røde Kors Huset til forskjellige formål som dere medlemmer er tjent med f,eks 
stangbygging, fluebinding, kurser video/tv kvelder og forskjellige seminarer. 
 
Vi jobber for att dere i tilegg skal få tilgang til de beste fiskeressursene som ligger rundt forbi 
og for og øke forståelsen for fiske og friluftsliv enten det nå er og bygge Gapahuk eller 
Handikapp brygge som vi har gjort i Kaldvell elva eller det er og få til Skjøtselsplaner som vi 
har fått til i samme område, eller det er fluebinding eller stangbygging eller kultivering på 
forskjellige områder. 
 
Dette er bare en liten del av det vi prøver og få til for alle dere medlemmer og andre fiskere 
frilufts mennesker.Det er vanskelig og få på plass ting i dag og mye vanskeligere enn mange 
kan forestille seg: Det krever uendelig mange timers jobbing for og få til selv den minste ting i 
dag, tro meg. 
 
Nettopp dette viser att Skitt Fiske Lillesand har noe viktig og fare med og jobbe videre med 
fremover i årene som kommer. 
 
Nytt av året er dessverre att Ole Olsen Lillesand ikke lenger gir 10% prosent på fiskeutstyr, vel 
vi får bare takke han for den stunden som han har vært med og gitt oss prosenter.  
 
Vi har jo fremdeles Grefstad Jernvare i Grimstad og Teppehuset i Lillesand som begge gir 
20% på fiskeutstyr og fiske bekledning. Dette er jo to greie avtaler. 
 
 
Vi jobber med å få til flere medlemsfordeler for dere medlemmer, men akkurat det er en 
vanskelig jobb å få til skal jeg fortelle dere. 
 
Det er ikke sånn som det har vært når det gjelder sponsing, det blir verre og verre år for år og 
få til avtaler.Videre i år har vi også hatt seks lørdager med fluebinding på Røde Kors Huset i 
vinter og disse har vært svært så populære.Disse kursene har gått på lørdager fra klokka 12 til 
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ca16.30Dette fortsette vi med noen ganger til utover vinteren, datoene til disse lørdagene med 
fluebinding dukker opp på hjemmesiden vår så følg med!Det har vært 8 til13 medlemmer hver 
gang på disse Fluebinde dagene, det er kort og godt kjempebra. 
 
Fluebindekurs er noe vi må ha på tapetet i klubben hvert eneste år ser vi nå, det er ikke tvil om 
det! 
 
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 og regne som gratis! 
 
Jens Tomas er for øvrig dyktig til og lære i fra seg, og det er spennende og være på hans 
fluekastekursFluefiskere/fluebindere er en type fiskere som bare øker i antall til og med her i 
Lillesand og omegn.Dette er noe vi ser veldig klart når vi er ute på fiske turer i de forskjelllige 
distriktene rundt om kring i Lillesand, Birkenes, Grimstad , Herefoss og Froland for 
eksempel.Men det er også mange sluk/spinner fiskere og ikke og forglemme markfiskerne de 
sistnevnte er ikke gode og få til og legge om men der er vel heller ikke vitsen da det er noe den 
enkelte selv må finne ut av.Vi kommer til og ta noen Lørdager til nede på Røde Kors Huset 
med fluebinding utover vinteren for senere og ha ett fluekastekurs nede på Tingsaker Camping 
til våren, nærmere bestemt april/mai en gang. 
 
Av andre viktige ting er kontingenten også i år, som de 5 siste årene, uforandret nemlig: 225.-
for familie 150.-for senior(over16 år) 75.- for junior. 
 
Det er viktig for oss i Skitt Fiske Lillesand att prisene på medlemskapet holdes nede når vi 
tenker på alt annet som stiger kraftig fra år til år. 
 
Dette håper vi dere også setter pris på og betaler innen rimlighetens grenser når dere først har 
fått giroen. 
 
På forhånd takk for dette. 
 
Det er bare og sette inn pengene nå fremover så sender vi dere medlemskortene etter hvert 
som betalingene kommer inn.(ps vi vil trykke opp nye etter hvert nå da det er en del mangler 
på de vi har)Vi begynner og sende giroene ut i slutten av Januar og håper så mange som 
mulig blir med i år også, vi trenger hver eneste en av dere medlemmer der ute !!! Ellers er det 
gøy og se att Kaldvell elva igjen er på vei opp når det gjelder fangst ,så for i år håper vi på 
bedre forhold for sjø ørreten enn tilfelle var i 2003 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!! 
 
I tillegg sliter vi med vannrestriksjoner fra Grimenes Fiske lag som er ytterlige forverret i år da 
alle trodde vi kunne kjøre ned vannstanden i Grimevannet til 43.30 det var ikke tilfelle men ett 
prøveprosjekt som Lillesand Kommune skulle prøve ett år og det prøveåret er over nå. 
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I År fikk vi en avtale som går på minimum 43.40 altså enn forverring av forholdene der borte i 
Kladvell elva med en nedbørsfattig sommer. 
 
Vi har fått muligheten til og ringe til fiskelaget ved ekstreme forhold og få de til og lette litt på 
trykket men det sier seg selv att dette er en ugunstig løsning på ett stort problem. 
 
Vi må ha vann i Kaldvell elva hele sesongen må de impliserte parter bare skjønne 
 
for derigjennom og øke både fangst og fiskere for innerverende og fremtidige år, noe jeg er 
sikker på kommer til og skje. 
 
Tenk bare når vi får ryddet de fleste av de 14 fiskeplassene i år og derfor legger til rette enda 
bedre enn før for fiskerne enten du er sluk/spinner, flue/flue og dupp eller meitefisker. 
 
Vi har kranglet med de respektive myndigheter om denne skjøtselsplanen i en årrekke og fikk 
fullt ut støtte i fjor både fra (omsider Lillesand Kommune) og fra Fylkeskommunen til og rydde 
akkurat der vi ville og så mye vi ville, så det blir etter hvert 14 nye knallfiske plasser i Kaldvell 
elva (2 plasser ble ryddet i fjor 2003 på sen sesongen (Fiske plass 1 og 2) 
 
Så her blir det nok en kjempe sesong i år uten tvil, og vi ser frem til mange koselige kvelder 
sammen med dere, med grilling jabbing og fisking! 
 
I 2003 var det gøy og se att ungdommen virkelig benyttet Kaldvell elva og det var jo også en 
16 åring som tok den største sjø ørreten der borte i 2003 (1990 gram)det er sterkt!! 
 
Spesielt de siste ukene av sesongen var det mye ungdom der borte og det gleder oss spesielt 
mye att de finner ut att de vil prøve denne hobbyen som gir så utrolig mye enten du er ung 
eller gammel ,liten eller stor, her er noe for alle og enhver!! 
 
Her kommer vi til å ha dugnad før løvet er sprunget ut på trærne, så det blir i begynnelsen av 
april en gang vi tar denne dugnaden i Kaldvell elva. 
 
Møt gjerne opp og hjelp til er dere snille, det er en betydelig mengde greiner og små kvast som 
må fjernes og kjøres vekk der borte i Kaldvell elva i år. 
 
Videre må vi mure grillen der borte ferdig med naturstein slik att den fremstår som ferdig og i 
stil til det andre der borte som vi har laget nemlig Gapahuken og Handikapp brygga vår. 
 
Utover våren/ sommeren er det meningen att vi tar flere fellesturer opp til Øynaheia med 
Lavvoen vår som har god plass til 8 personer(er det fint og varmt vær ligger vi gjerne under 
åpen himmel)slik att her er det bare og melde sin interesse på ett tidlig tidspunkt til 
undertegnede så skulle det være i boks. 
 
Vi hadde flere turer opp her i fjor (10 overnattingsturer)og ser dere på resultatene fra 
Ferskvanns ruggen 2003 ser dere størrelsen på fisken som går der oppe!! Og fisken blir jo som 
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kjent større for hvert år den også!! Vi er for det meste i Birkenes område og tar mye pen fisk på 
over kiloen av og til og det er utrolig  
 
Ellers ligger de mye på 500-800 gram og det er jo kjempefisk i våre trakter. 
 
Fellesturer til Felle blir det også i år, det er ett helt utrolig fiskeområde med ca 18 forskjellige 
vann du kan fiske i for en ca 50 kr døgnet. 
 
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. 
 
Så det er noen fine turer vi har kan dere tro på disse fisketurene noen av oss har. 
 
Vi kommer ikke til og bruke en masse penger på og annonsere disse turene men noen av de 
kommer selvfølgelig til og legges ut på vår hjemmeside, ellers er det bare og ta kontakt med en 
av oss på telefonen og slenge dere på!!! 
 
Håper det er mange i år også som kan slå seg sammen med oss for og ta turen opp i 
Espestølvannet eller Holtebuvannet som det også heter for virkelig og prøve og ta noen fete 
kubber enten det nå er på makk, flue, sluk eller spinner, sjansen får storfisk er lik for alle, her 
er det tålmodighet som teller men det har vel de fleste med denne hobbyen tenker jeg.??? 
 
Vi har det i hvertfall koselig og sosialt på disse turene så det går ikke an og kjede seg eller bli 
utålmodige,??? 
 
Her tar vi en høneblund midt på dagen når vakingen og fiske ellers er litt labert for derigjennom 
komme knall sterkt tilbake mot kveld og solnedgang og avslutte inn mot natt med grilling av 
fisk(visst det er tatt noen).grillpølser, burgere og pytt i panne, kort sagt snadder. 
 
  
 
Vi er som kjent i gang med ett 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 har vi sagt før og det står vi på. 
 
Her 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 
og lage fine fiskeplasser og en tur sti langs med elva. 
 
De er faktisk så smått kommet i gang nede ved Tingsaker Camping, her løftet vi dessuten over 
fine feite sjø ørret i høst på både 2 og tre kilo!! 
 
Vi løftet opp og over demningen flere og tjue sjø ørret til sammen! 
 
Det var i forbindelse med demningen der nede som skulle restaureres og det måtte hentes opp 
store stein som var rast ned igjennom elveløpet i årens løp og disse måtte taes opp med 
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gravemaskin så vi måtte tømme kulpene for fisk først før de begynte og grave og flytte på 
disse steinene. Det er ting jeg håper vi i Skitt fiske Lillesand kan bidra med i form av en del 
dugnad, når det kommer så langt som til akkurat det. 
 
Det er som kjent dannet eget grunneier lag i Moelva og de har allerede hatt flere møter på hva 
det skal søkes om av midler, og videre hvordan de vil drive den aktive delen av fisket sånn 
som selve fisket, oppsyn og priser på fiske kort etc. 
 
Bare så synd de sitter og lager kjøreregler uten og ta oss med på disse møtene ,vi kan tross alt 
påvirke både den ene og den andre veien og kan mye om det aktuelle temaet men dem om 
det. 
 
Vi kommer med nytt på hjemmesidene våre så fort vi vet mer om Moelva i en eller annen form, 
så følg med! 
 
Håper dere kan bli litt flinkere til og bruke hjemmesiden vår også ,det er en fin plass og titte for 
der står etter hvert utrolig mye inntresant etter hvert, så ta en titt og legg gjerne en hilsen i 
gjesteboka vår, eller dere kan ta opp ting som vi kanskje kan hjelpe med!!  
 
Her står en god del tips om fiske vann som er i omegn her som dere burde sjekke ut. 
 
Vi er selvfølgelig mottaglige for ting som kan taes med og eller forandres på hjemmesida det er 
opp til dere. 
 
Det er bare å klikke seg inn på hjemmesiden vår adressen er følgende: skitt fiske lillesand (søk 
på startsiden.no) gå i søkefeltet: All the web eller Yahoo.  
Ps :Ikke glem konkurransen som vi i Skitt Fiske Lillesand har, som heter henholdsvis 
Ferskvanns Ruggen og Saltvanns Ruggen, (Saltvannsruggen var det altfor dårlig deltakelse i 
for 2003 så dette håper vi rettes opp i år) hvor det settes opp en pokal i hver av de aktuelle 
klassene. Dette er en konkurranse for størst fisk i henholdsvis Sjø og Ferskvann. Se 
hjemmesidene våre (www. 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 ett godt og kjempe fiskerikt år og skitt fiske til dere alle sammen. Ikke glem og 
ta på en liten isfiske tur i vinter bare husk og sjekk 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. 


