
 

 
Lillesand 18. Mars 2005 

Hallo igjen Skitt Fiske Lillesand medlemmer og måtte vi alle få et riktig godt fiskerikt år.  
 
Her følger en del nyheter siden det er lenge siden dere fikk noe skriftlig informasjon fra oss.  
Vi håper imidlertid at dette er interresante nyheter for dere kjære medlemmer. 
 
Moelva blir vel det største og mest spennende for oss alle fiskere fremover tenker jeg. Det er dannet et eget 
grunneierlag for Moelva og de har allerede hatt noen møter om hva det skal søkes om videre av midler og 
hvordan de vil drive den aktive delen av fisket. Herunder ligger selve fiskett, oppsyn, priser på kort osv. 
 
Det blir mange innlandsturer i år så det er bare å slenge seg med oss som drar av gårde nesten hver helg, 
hele sommeren. Transport til/fra må ordnes selv. Den faste gjengen bruker som regel moped så det blir 
vanskelig å ta med passasjerer. Vi har noen utrolige flotte fisketurer og koser oss enormt med mye god mat, 
latter og fisking. Vi drar for det meste til vann i Birkenes Kommune. Herefoss-området har mange fine vann 
og vi tar mye pen fisk på over kiloen. Ellers ligger de fleste på fra 500 gram til 800 gram og det er jo ganske 
bra i våre trakter. Mange av de vannene vi besøker har utrolig flott natur rundt seg og de gir i tillegg masse 
pen fisk. Dette er jo en bonus uansett om en reisier for fisket eller naturopplevelsen. 
 
Vi kommer i år også til å arrangere fluefiskekurs gjennom Grefstad Jernvare, nærmere bestemt hos Jens 
Tomas Hop. Her er det 100 kroner for hele kurset. Denne hundrelappen kan dere så ”veksle inn” i butikken 
hans. Dermed skulle vel kurset være økonomisk overkommelig. Jens Tomas er forøvrig dyktig til å lære ifra 
seg og han har den ikke ukjente Asgeir Alvestad til hjelpeinstruktør. Disse kursene er utrolig lærerike og 
spennende. 
 
Det ser forøvrig ut til at vi kjører igang fiskekonkurranse den 12. Juni. Denne vil bli arrangert sammen med 
Lillesand Jeger og Fiskeforening. Selve konkurransen blir i Vestre Grimevann. Området vil bli hele Vestre 
Grimevann men det er på selve Bjørketangen vi kommer til å ha samlig for start og stopp av konkurransen. 
Her er dett alle tiders og det vil bli muligheter for fiske, grilling og bading. Det er kun lov til å fiske med 
sportsutstyr i de forskjellige klassene. I tillegge kan snøre og dupp (meitestenger) brukes. Det er også lov til 
å bruke flue og dupp eller fluestang, haspelstang med sluk eller spinner og haspelstang med flue og dupp 
eller bare med mark. Bambus-stenger er selvfølgelig også tillatt.  
Det er IKKE lov til å bruke LEVENDE agn. Beitemark regnens IKKE som levende agn. Videre er det 
tillatt med bruk av båt men denne kan IKKE ha motor. 
Fiske med oter, garn eller ruse er IKKE tillatt. Eventuelle kanoer eller båter må medbringes og taes med 
hjem etterpå. 
Ved bruk av båt eller kano er det PÅBUDT med redningsvest til alle ombord. 
Det vil IKKE bli tillatt å fyre opp egne bål da det er bålforbud i denne perioden (15. Mai til 15. September) 
Fiskeutstyr, mat og drikke og eventuelt båt må hver enkelt altså ta med seg selv.. 
Selve konkurransen kommer til å vare fra 12:00 til 14:00. Vi regner med at det skulle holde med 2 timer 
selv om en vanligvis bruker 3 timer i slike fiskekonkurranser. Dette er gjort for at vi skal ta hensyn til de 
minste. Vi er jo interessert i ny-rekrutering. 
Toalett er tilgjengelig på denne møteplassen. 
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Det blir en konkurranse for hele familien hvor det ikke blir lagt så alt for stor vekt på akkurat selve 
konkurransen men at det blir en familiedag hvor store og små kan fiske, grille, bade og ellers kose seg. Vi er 
i ferd med å sjekke muligheten for støtte til premier slik som i fjor. Vi tenker å premiere for størst fisk 
(1,2,3) og flest fisk (ørret og skjebbe) da med egen barneklasse for de under 12 år, altså to klasser. 
Vi er nødt til å ta værforbehold. Skulle været ikke være forlokkende, vil vi prøve å arrangere en annen helg. 
 
Kontingenten for medlemskap i Skitt Fiske Lillesand er i år (som i de siste 5 år) uforandret, nemlig: 225 
kroner for familie, 150 kroner for senior (over 16) og 75 kroner for junor. 
 
Så fort kontingenten er innbetalt vil vi sende nye medlemskort. Vi har de samme medlemsfordelene i 2005 
som i fjor men jobber med et par nye i tillegg. Dette vil selvfølgelig komme tilbake til dersom det går i 
orden. 
 
Vi håper i år også at Kaldvellelva blir enda mer benyttet enn tilfellet var i fjor da vi regner som nokså 
sikkert at det vil ta seg opp med fisk i år. 
I 2004 ble det registrert 44 fisk i elva så vi krysser fingre for at det blir en kjempesesong og høyere antall i 
2005. Vi ser alle frem til fiske, grilling, ”jabbing” og kos i gapahuken i løpet av sesongen. 
 
 
 
Med hilsen 
Alf Yngvar Bjørkestøl 
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