ÅRSRAPPORT FOR JUNIORUTVALGET 2016
Juniorutvalget startet opp 13 januar og hadde mange fine kvelder/aktiviteter i 2016 på lokalet,
Det har vært 35 kvelder og 411 barn/ledere totalt på disse kveldene. Det ble laget sluker,
fiskesnører, fuglekasser, skjærefjeler og mye annet.
Også i år var vi så heldige å få Lars Kristian Larsen til å vise ungene flåing av 4 mår.
Det var meget populært, flere av ungene fikk prøve seg med kniven, og det var spennende for
dem. Håper vi kan få dette til igjen.
Vi hadde 7 turer med teinefiske etter tryta i Garthetjenn og med ivrige deltakere( 68 stk)
ble det også tid til en fin kveld med grilling ved Garthetjenn,
Det ble fanget 473 tryter og ca 5 liter rogn.
Fiskesommer ble arrangert for 13 gang i strålendes vær og med mange barn og foreldre som
fisket.
I høst har vi hatt 4 kvelder i Urheia hvor mange av barna har fått prøvd seg med makkstang
for første gang.
Vi hadde en flott tur til Hjembu viltslakteri for å se på partering av hjort, rådyr og elg.
De har også vært arrangert 2 kai fiske for barn i forbindelse med Risør Festuke og
Risør akvarium.
Trytas Juniorutvalg takker forbundet for frifondsmidler, fylkeslaget for tilskudd, og Risør
kommune, for den støtten vi har fått.
Resultatet av dette utgjorde 35 aktivitets ” dager/kvelder”, der det nevnes
fisketurer, kaifiske, fugekassebygging, flåing av rovdyr, snekring av fuglekasser/brett, laging
av pilkedunker, sluker, kopper og div. Viser til reportasjer på Trytas hjemmesider
www.tryta.com
Uten støtten kunne vi ikke gi det tilbudet til alle de som er interessert i fiske og friluftsliv.
V vil også takke Morten Nilsen for all hjelp som har prefabrikkerte utstyr til bruk på
onsdags kveldene.
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