
MÅLSETTING
Å gi foreldre og andre voksne  

en innføring i bruk av fiskeutstyr, 
slik at de selv kan ta med barn  

på enkle fisketurer.

VARIGHET 
En kveld etterfulgt av fiskedag.  
Det ideelle er kanskje en fredag 
kveld med fisketur lørdag for- 
middag eller ettermiddag, men 
det kan like godt være midt i 

uka. Her styrer årstid og lokale 
forhold.

KRAV
Dette er et opplegg alle  

foreninger er i stand til å  
gjennomføre. Nok bemanning, 
nok utstyr og riktig utstyr. Ingen 

krav til materiell, men NJFFs hefte 
«Grunnkurs i sportsfiske» bør 

deles ut til alle deltakere.

“FORELDREFISKEKURS”
Arrangørtips



FORSLAG TIL OPPFØLGING
Planlegg en oppfølgingstur og ha tid og sted klart på slutten av kurset. Denne gangen kan de gjerne ta med barn. 
Da kan de gjøre seg gode erfaringer med trygg veiledning før de prøver seg alene med barna.

INNFØRINGSKVELD (CA 3 T.)
Lokalitet
Tenk litt på hvor dere arrangerer denne kvelden. Har 
dere et klubblokale som ligger sentralt og lett tilgjengelig 
for folk er det kanskje greit. Men dette kan like godt 
arrangeres på skolen eller et annet forsamlingssted, der 
foreldrene er vant til å møte hverandre. 

Start et sted som passer foreldrene først og fremst, 
og inviter dem til klubbhuset for en hygge - og 
informasjonskveld seinere. 

Program
Praktisk gjennomgang av hva enkelt fiskeutstyr består av, 
i første rekke enkel meitestang og haspelutstyr. 
Fyll på med for eksempel håndsnøre til båtfiske eller 
annet der det er aktuelt.

 - Hvordan brukes utstyret
 - Hvordan sette sammen stang og snelle
 - Hvordan legge snøre på snella
 - Lære å knyte på krok/ sluk
 - Hva er sluk, krok, svivel osv.  
(vis ulike sluker /kroker til forskjellig fiske)

 - Kort innføring i prinsippene ved slukfiske  
og agnfiske

 - Forberedelse til neste økt - praktisk fiske

Til knutetrening kan det være lurt å ha med både vanlig 
fiskesene (ikke for tynn), men også et tau. Å knyte knuter 
med et vanlig tau fungerer godt visuelt og gir deltakerne 
et godt bilde på hvordan snøret skal gå gjennom 
knutene. Det holder med et par knuter. 

Slukknuten og opphengerknute for eksempel (se heftet 
”Grunnkurs i Sportsfiske).

PRAKTISK FISKE 
Tidsramme
Et praktisk opplegg ute må være et minimum 2-3 timer. Er 
opplegget vellykket og folk får fisk, så vær forberedt på at 
deltakerne gjerne vil holde på utover oppsatt tidsramme. 

Lokalitet
Må ha nærmest fiskegaranti. Kai, brygge eller  
småbåthavn i sjøen. Nærvann, elv eller bekk med masse 
mort, abbor, småørret eller annet, i ferskvann. Poenget 
er at det må være store muligheter til å få fisk, og at 
tidspunktet dere velger også er riktig. 

Del 1 (ca. 1 time): I første del får deltakerne litt 
systematisk opplæring i praktisk bruk av utstyret. Del 
gjerne gruppa i to – en med meitestenger og en med 
haspel, og så bytter de etter en stund. Viktig med en 
god plass til å øve kasting med haspel. Alle får prøvd 
utstyret med tett veiledning slik at det er klare til litt mer 
selvstendig fiske i del 2.

Del 2 (1-2 time eller mer): På tide å prøve seg på 
egenhånd. Sørg for at alle får tatt i bruk utstyret på riktig 
måte. Følg godt med, noen blir fort veldig selvgående, 
mens andre må ha mer hjelp. Vær tettest på de som 
trenger hjelp. Målet skal være at så mange som mulig får 
fisk!
 
Behandling av fisk: Lær å avlive fisk som skal tas vare 
på raskt og effektivt. Sørg for at eventuell fangst ikke blir 
liggende i plastposer i varmen. Ha en plan for hva dere 
gjør med avlivet fisk som ingen skal ha med hjem. 

Småfisk som ikke skal tas vare på: Ha med en stor 
balje til å ha småfisk som mort, småabbor, bergnebb, 
og kutlinger. Det kjekt å ha dem levende en stund så 
deltakerne blir kjent med fiskeslagene, men hell dem ut 
igjen hvis de viser tegn til å ikke overleve.
 
Husk det sosiale, kok kaffe, server kake,  
grill fisk, spre fiskeglede!

For øvrige spørsmål: 
Steinar Paulsen

steinar.paulsen@njff.no
66 79 22 13 / 905 44 697

Christian Alex Kiøsterud

cak@njff.no
66 79 22 36 / 474 73 243

FORSLAG TIL  
GJENNOMFØRING


