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FISKECAMP 2019  -  Geilo barne- og ungdomsskole 8. trinn –  EVALUERINGSRAPPORT 

Fiskecampen ble gjennomført   27. – 29. aug.  med økonomisk støtte fra NFS og støtte fra 
NJFF som deltok med en person fra avd.  Buskerud. 
For øvrig deltok Hol fjelloppsyn/Hol fjellstyre med en person og Hol kommune  med  en 
person i tillegg til lærere og assistenter som var med. 
Geilo Jeger- og Fiskerforening (GJFF) hadde som tidligere år stilt Tjørngrovtjørn (Lillevann) til 
rådighet og bistod med to  båter. Jan Birger Furuseth, GJFF, stod for den fiskefaglige delen og 
la ørret ned til rak.  Avslutning vil foregå på skolen sammen med foreldre henimot jul. 

Fiskecampen forgikk i år for 9. gang.  Fjorårets rapport gir en historisk fremstilling. 
Et overordnet mål er å gi elevene en positiv naturopplevelse samtidig som de får innblikk i 
ørretfiske som en verdifull resurs. 

8. trinn var på 60 elever som ble delt i to grupper med 30 på hver gruppe. 
Første gruppe ankom onsdag, 27.08, om ettermiddagen i strålende sol. De  satte opp lavoer 
og gjorde klar bålpanner for kveldsbespisning som bestod av laks m div. garnityr stekt i folie. 

Knut Johann Ruud, NJFF Buskerud,  som hadde med seg mye sportsfiskeutstyr til låns,  hjalp 
til der det var behov, mens fjelloppsynet hjalp til med garnsetting.  Det ble satt ut 20 garn 
med ulik maskevidde som etter hvert har blitt kjøpt inn for tiltaksmidler. Samme gjelder for 
lavoer der det er kjøpt inn to stk.,  for øvrig må vi på lånemarkedet. 
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På garn ble det tatt 14 kg første natt og 8 kg 
annen natt,  12 kg ble lagt til rak. 

4 lærere og to assistenter var med fram til kl. 
1930.  To lærere og to assistenter overnattet. 
Torsdag 28. aug. hadde været snudd med noe 
regn som avtok utover morgenkvisten, men ikke 
verre enn at garnfangsten, der Jan Birger  
instruerte i sløying, måling og veiing, samt 
beregning av  kondisjonsfaktor (KO) og nedlegging 
til rakfisk gikk greit.  Dugnadsarbeid! 

Før avreise ble garna rensket og lavoene pakket 
ned da noe av opplæringen er at alt skal settes opp 
fra grunnen av. 
 

Gruppe 2 ankom ca. kl. 15.00, den 28.08, med 
samme buss som kjørte gruppe 1  ned  igjen.  Med 
denne gruppen var det  3 lærere og en assistent 
som deltok til kl. 19.30. To lærere og en assistent 
overnattet.  
NJFF sin repr.  og ekstramannskap (en pers) fra Hol 
kommune deltok under hele arrangementet. Fjelloppsynet deltok kun den første 
ettermiddagen. Fjellstyret har ansvar for rapportskriving. 

Tiltaksmidlene er brukt etter samme modell som tidligere år, dvs. mat ved ankomst for 
begge gruppene, pluss supplering av nødvendig utstyr, denne gang  lavo.    

BILAGSNUMMER BENEVNELSE BELØP KONTONUMMER 

Bilag nr 1 Spar,  div. mat 4049,07 23330607440 

Bilag nr 2 Spar, div. mat 1430,03 23330607440 

Bilag nr 3 Magasinet,  lavo 3605,00 61380622644 

 

Ekstrakostnader GBU: 
Buss,  to turer t/r  Geilo-Haugastøl………………………………………………..kr 10.300,-  
Natttillegg,  pluss 4 dager avspasering, lærere………………………………kr    2.000,- 
Ekstra kostnad assistenter,  pluss  3 dager avspasering …..…………… kr    6.250,- 
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Ekstrakostnader Hol fjellstyre/Hol fjelloppsyn: 

Hol fjelloppsyn,   6   t  a  kr 250. …………………………………………….………………..   kr  15 00,- 
                                                                           Kjøregodtgjørsle……………………..   kr     175,- 
Hol fjellstyre  8 t a kr 429 …………………………………………………………………………….kr  3432,- 

Dugnadstimer GJFF:   
Møter, arb. på campen, tilretteleggelse og etterarb.;  50 timer, verdisatt til  kr 10.000,- 

 

Det generelle inntrykket er at elevene trives meget godt.  Skolen er interessert at  
fiskecampen kan fortsette som en årlig foreteelse.  Noen er kjent med teltliv fra før og har 
foreldre som har tatt barna med på fisketur,  men for mange er dette første gang de 
overnatter ute. 
Drift av fiskevann og nedlegging av ørret til rak, er ny kunnskap for de aller fleste. Skolen er 
opptatt av  å holde denne kunnskapen ved like da dette er en del av vår kulturarv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geilo,  17.09.2019 

 

Per Aksel Knudsen                                                                       Harry  Larsen 
-sekr.Hol fjellstyre-                                                                        -  leder- 


