Årsrapport fiskestellutvalget 2015
Pilkekonkurranse
Den årlige pilkekonkurransen på Skarvann ble avholt søndag 22.02.2015. Ca 26 deltagere,
flott vær og blank is og lite fisk. Årets pilkemester ble Knut Ove Eriksen med 5 tryter samlet
vekt 490gr. Dameklassen ble vunnet av Eirin Johansen med 3 tryter 244 gr. Barn under 16 år
ble vunnet av Aslak Moland 1 tryte 144 gr

Stangprosjekt
Risør JFF Tryta søkte NJFF om midler til fiskeutstyr til våre nye landsmenn. Tryta fikk 30stk
stangsett og 30stk flytevester av NJFF. Dette skal lånes ut til flyktninger/asylsøkere. Lørdag
den 21.03.2015 kom Risør statlige mottak til Trytas lokaler og der ble alt utstyret levert til de
som skal bruke gavene, og Tryta stilte opp med kaffe, brus og kaker, det var meget populært

Sjøørretprosjekt
Tirsdag 09.06.2015 var Tore Mortensen og Arvid Ommundsen på møte i Arendal om
orientering om sjøørretprosjektet . Dette er et prosjekt der det skal kartlegge alle små
bekker i kommunene der det kan være sjøørret. Risør JFF Tryta har takket ja til å være med
på dette.

Fiskesommer 2015
Fiskesommerarrangementet i Risør ble avholdt lørdag 11. juli på Gjestemoloen i Strandgata.
Her var det kaifiske for barn med agn og snøre og grilling av pølser. Det møtte opp 75 unge
fiskere, pluss mange voksene. Fisket starter kl.1200, og slutter kl.1400. Det kom opp mange
forskjellige fiskeslag. Alle som var med ble premiert. Det ble også vervet nye medlemmer.

Uvdalsvannet
I våres fikk Tryta en Askeladden 14 fot av Kjell Skarheim. Denne fikk fiskestellutvalget kjørt
opp i Uvdalsvannet i sommer.

Risør festuke
Risør JFF Tryta påtok seg også i år ha kaifiske dag for barn. Arrangementet var lørdag 3/10.
I alt var det 83 unge fiskere på bryggekanten. Det ble fisket opp, makrell, sei. lyr, berggylte,
blåstål. sypike, torsk, flyndre og ulke. For dette arrangementet fik Tryta 8000.- fra fylkeslaget
av NJFF Tryta takker alle deltagere og gode hjelpere, for en flott dag på Risør gjeste molo.
Fiskestellutvalget har avholdt et møte i 2015

Fiskestellutvalget har bestått av:
Arvid Ommundsen Jens Petter Eriksen

Håkon Øren

Sigrid Romseland

