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Tore og Knut Ove inviterer til storstilt utebursdag i Urheia

FESTGEF.,IERALIR: Tore Marlensen og Knut Ove Eriksen i Tryta inviterer til fest i Urheia i helgen. Foto; Hans Petter

Rienr

Norges jeger- og fiskeforbund fyller 150 år i år og 160 lokallag inviterer til bu rsdagsfest, blant dem TrYta i

Risør. Som alle gode fester så har den vært planlagt en god stund.

- vi skulle egentlig hatt denne festen i vår, men som alt annet ble den utsatt på grunn av koronaen.

Førstlommrnde lørdag blir det imidlertid utebursdag over hele landet, blant annet i Urhsiq, forteller leder

Knut Ove Eriksen iTryta.

- Det er jo for å vise hva vi og jeger- og fiskeforbundet står for. Vi håper å vise frem hvilke fantastiske

opplevelser man kan få igjennom oss, hva naturen har å by på og hvilke fantastiske råvarer som finn'es

innen både jakt og fiske, sier Eriksen.

Han frister mecl flere av opplevelsene denne lørdagen

- Vi skal selvsagt fure opp bå|, lage natursti til ungene og lodde ut noen fine premier. Vi inviterer til å

smake på både viltgryte og fiskesuppe, samt servere vafler. Også hiver vi noen pølser på grillen til de

sorn ikke liker verken vilt eller fisk, sier Tore Mortensen, som er Eriksens nestleder.
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§pant på responsen i sola

De lover også noen overraskelser underveis. I tre timer skal det festes, og arrangementet er åpent for
absolutt alle. Men Tryta-duoen erkjenner at de er spente på hvor mange som kommer.

- Akkurat dette har vi ikke gjartfør, så det blir litt spennende å se hvor mange som kommer, sier Eriksen.

De to håper og tror derimot at det kan bli tjukt med folk, da det er meldt flott vær, og de oppfordrer til
spasertu r før bu rsdagshygge.

- Det erjo ikke sånn heftig mange parkeringsplasser rundt her, så vi oppfordrer jo folk til å legge inn en

liten gåtur før de kommer opp til oss. Enten på Solsiden eller på Krantopp-siden. Eller kanskje til og med
sette bilen på Tjenna og gå opp Barbulia, sier Eriksen.

Selve arrangementet skjer i området rundt brakkene ved radarplatået.

Aktiv forening

Selv om kollektiv utebursdag er litt upløyd mark for Tryta, så er ikke foreningen fremmed for å arrangere
ting. Men de to sier at også de merker etterdønningene etter pandemien.

- Vi er en aktiv forening, som fylte 70 år i 2019. Vi har blant annet to veldig flotte hytter som
medlemmene våre kan betjene. En av dem er på Skarvann med 12 sengeplasser, som vi har nylig rusta
opp for en halv million kroner. I tillegg har vi en i Uvdalen i Gjerstad som også er vanvittig fin, forteller
lVlortensen

- Det er faktisk en drøm å komme dit, og de er eksklusive for medlemmene våre, legger han til

tt/ange får også med seg Trytas store sommerarrangement.

- Under den årlige fiskekonkurransen i sommer på Dampskipsbrygga var det med 160 deltakere. Og

ukentlig har vijo miniatyrskyting i kjelleren på Risørhallen, forteller Eriksen.

Men Tryta sliter med å få med seg folk, post pandemien, de også

-Ja, vi sliter litt, som alle andre, og merker at det sitter litt inne hos folk å bli med. Vi prøvde oss på et
arrangernent nå i september, men det kom ingen, så vi sitter litt på gjerdet og venter. Folk kommer
tilbake, sier de to ganske sikre.

Først er det bursdagsfest og håpet er jo at kanskje lørdagens festligheter kan få et eller annet nytt
medlem inn i rekkene,

Les mer orn: Friluftsliv IfEa Risør Urheia Kultur

Lik Aust-Agder Blad på Facebook

https://www.austagderblad.no/tore-og-knut-ove-inviterer-til-storstilt-utebursdag-i-urheia/s/5-6-372368 3i6


