
 
 

 

ÅRSBERETNING  2016       

 

Styret. 
Erik Trøen, Per Harry Øien, Håvard Tollefsen, Preben Negår og Kristian Toften. Vara Pål Roen og 

Lars Ola Karlstad.  Arbeidsutvalg, Per Øystein Østensen, Øystein Toften og Åsmund Bryhn.  

 

Skog/vann.  
Etter vel 6 år er dette nå i havn. Avtalen er nå rettskraftig og ble som vi ønsket. Vi lever vår skog og 

utmark og eier nå Brennkrok, Langtjern, Øvre Nestjern, Svarttjern og Vakkertjern 100%. Ca 60% 

av Skårnsjøen og 30% av Revtjern. Gode tomter på Vakkerbu og Skårnsjøen. Nå er vi fiskeforening 

for evig. Dom var 19. august og avtalen ble markert den 20. okt på Brennkrok med grunneiere, 

presse og medlemmer. En riktig flott dag. Vi takker grunneierne Terje Austad, Pauline Ulvig Kiær 

og Nordstu Koppang Bruk as v/Wetlesen, Christian Semb, Bergville Andresen/Løkås, Ingvald 

Landet og Gunnar Myrvang for en konstruktiv prosess i denne saken. Nationen, Østlendigen og 

Østerdølen har skrevet gode reportasjer om dette. Det meste er lagt ut på Facebook og hjemmeside.   

 

GRASROTANDELEN.   
En fantastisk oppfinnelse fra Norsk Tipping. Vi er med. I fjor mottok vi vel hele 43.500.-  Fem 

kroner av hver hundrelapp du tipper for kan gå til foreninga. Uten at det går ut over din tippepremie. 

Flott. Det blir stadig enklere å drive frivillig arbeid i Norge. God inspirasjon til videre utvikling er 

det også. Har du ikke meldt deg på er vi glad for om du benytter vårt org nr  993 855 812.       

 

SKÅRNSJØEN.    
Flerårig prosjekt om opprustning av hele hytta. Gulv og ovn på stua ble ferdig i 2014. Kjøkkengulv 

i 2015. 30. sept i 2015 startet vi med å rive gamle taket og fikk hytta under tak igjen i nov 2015. 

Vinteren 2016 gikk med til å innervegger og oppdeling av 2. etg. Vår og høst var mye utvendig jobb 

med ny isolering, vindsperre og panel. Her skjer det mye og hytta blir tatt i bruk igjen i 2017.   

Årsaken til hele prosjektet er et stort behov for oppgradering og vedlikehold. Skal hytta bli brukt i 

fremtiden måtte vi oppgradere og gjøre vedlikehold. Med utett tak, dårlig isolasjon og sovesal ville 

bruken av hytta snart vært forbi.     

  

DIVERSE NYHETER. 

5 på Topp var Øvre Nestjernkletten med god utsikt over Brennkrok, Langtjern, Øvre Nestjern og 

Skårnsjøen. Sammen med stolpejakten ble det en bra besøkte topp og en Flott tur.  

  

En fast trofast dugnadsgjeng står på og ordner svært mye. Men det er plass til flere. Dugnadshelg i 

mai blir bestemt på årsmøte. Andre dugnader ble og vil bli lagt ut på facebook. Møt gjerne opp. 

I hytteprosjektet har det gledelig kommet nye dugnadsfolk med. Det er bra.  

 

Søppel rundt om på Kjølen er bedre enn på mange år! Fortsett slik. Husk å ta med alt hjem! 

 

Fiskekultur.   
Her har vi gjort mye. Det er satt ut ca 3000 fisker og sett over bekker før gyting. 

Det er veldig bra med fisk på samtlige vann. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger i år på 

lykkelige fiskere. Ta gjerne en isfisketur i vinter. 

 

 

 



Mart’n.   
Igjen en kjempedag på Tunet tross øsende regn på slutten. Fiskedag med stor stemning både foran 

og bak disken. Her er det turister og hyttefolk som kommer igjen år etter år for å få en fiskerett. 

Mye arbeid men morsomt er det. Resultat ca 30.000,-. Salget var hele 38.000,- på tre timer! Alt 

fungerte helt supert.   

 

Økonomi.   
Den styrer vi svært godt. Grasrot, mva kompensasjon og medlemskontingent er viktige 

inntektskilde. Mart’n, fiskekort og hytteutleie bidrar også godt. Men fremfor alt lokalt næringsliv 

støtter oss jevnt og trutt. Kommunen gjør også helt klart så godt de kan. Men når drift og 

investeringer utgjør ca 350.000,- der vi brukte ca 150.000,- på Skårnsjøhytta. 20.000,- i fiskekultur. 

Mva refusjon er på hele 75.000,- og ble benyttet til å nedbetale gjeld på 90.000,- på scooterne. Så nå 

er også de betalt.  

 

I perioden 2015 og 2016 vil det være investert ca 1.200.000,- på Kjølen. Der hytta er det største 

enkeltprosjektet med ca 500.000,-. Vi har kontroll og får prosjektene i havn.  

  

Samarbeidspartnere.  
Sparebanken Hedmark, Forstkandidat Myrbakken, Lia Gård, Berg og Sandboe, Arne Olsbakk 

Transport, Stor-Elvdal Hotell, Midt-Østerdal Landbrukssenter, Koppang Auto, Nordstu Koppang 

Bruk, Messelt og Fiskvik Skog og Koppang Bensin og Grill er alle med som gode sponsorer. Så det 

er bare en fryd å drive ei forening.   

 

Lia ved Sigmund og Ingeborg har vi et kjempeflott samarbeid med. Vi vil igjen takke grunneierne 

på Kjølen som vi samarbeider svært godt med. Disse er  Terje Austad,  Janne Mellum, Østen 

Østensen, Nordstu Koppang, Pauline Ulvig Kiær, Embret Brænd, Ola Bjørnrud, Ingvald Landet, 

Odd Grundt, Kristin Kilde, Torunn Messelt og Statskog. Kommunen støtter oss med løype- og 

aktivitetstilskudd. Tilslutt øvrig næringsliv som alltid stiller opp når vi ber om hjelp.  Takk til alle 

sammen.  

 

Med stor takk til alle som bidrar slik at Koppang Sportsfiskere kan drive en forening 

som tilrettelegger for friluftsliv på Koppang/Stai og Evenstad. 

 

Styret. 

 

    

  


