
 

 
ÅRSBERETNING  2017       
 

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.  

 

GRASROTANDELEN.   
En fantastisk oppfinnelse fra Norsk Tipping. Vi er med. I fjor mottok vi vel hele 45.500.-  Nå kan sju kroner 

av hver hundrelapp du tipper for 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. Nå er hytta tatt i bruk igjen. Det ble kjempebra. Spesielt 

fornøyd er vi for at vi gikk på og pusset opp i 1. etg etter at vi var ferdig i andre. Dette er et prosjekt vi kan 

være stolte over og som vil glede mange i årene som kommer.   

 

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

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

år på lykkelige fiskere. Evenstad har prøvefisket og vi har god kontroll på vannene. Så her er det bare å 

komme seg ut. Ta gjerne en isfisketur i vinter. 

 

Mart’n.   
Igjen en kjempedag på Tunet. 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 

28.500,-. Salget var hele 38.500,- på fire timer! Alt fungerte helt supert. Men vi trenger mere hjelp spesielt til 

å fiske på dugnaden.  

 

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.  Selv 

etter 3-4 svært aktive år har vi god kontroll på økonomien.    

 

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, Jon Erling Brænd, Helge Krogh, Ingvald Landet, Odd Grundt, Anbjør 

Svenkerud, Kristin Kilde, Torunn Messelt og Statskog. Kommunen støtter oss med løypetilskudd. 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 Østkjølen. 

Styret 



Prosjekt Bakmyrveien 2017 

 

Med et så flott turområde på alle måter fant vi i vår ut at det måtte skje noe med veien. Foreninga og våre 

gjester har fått brukt Bakmyrveien i 50 år og de 30 siste årene har ingen betalt for bruk av veien. Så nå var 

det på høy tid at det var vår tur til å bidra. Øvergard som største veieier var som alltid positiv til dugnaden. 

Bjørn Evensen var første mann vi spurte og han sa ja med en gang. Ved siden av transport av grus en dag har 

han stilt med gravemaskin, vals og hjullaster. Alle andre vi spurte sa også ja med en gang. Evensen, Olsbakk, 

Roen Transport, Oskarsen og Velten stilte opp med lastebiler. I tillegg kjørte Austeng Maskin, Ingar Helseth, 

Øvergard og Kommuneskogen med traktorer med henger. Gunnar Myrvang ga oss samsmassen, Øystein 

Toften kjørte hjullaster, Per Gunnar Rønningen kjørte gravmaskin begge dugnadsdagene og Erik Trøen 

kjørte vals. Bjørnen stilte med Skytterhuset. Unni og Jan Erik Hirkjølen stod for den første lunchen og Per 

Harry Øien og Torill Rudshaug sto for den andre. Øvergard betaler i tillegg til dugnaden for sortering av 

samsmasse, opplasting og nødvendig ny bom. For vi må bli mye snillere med veien i vårløsninga. Til 

sammen ble det kjørt på 1.248 tonn med samsmasse. Neste år blir det toppdekke med knust fjell fra 

Mobilgrus og kommunen.  Der kommunen gir fjellet og Mobilgrus en god rabatt. 

Et spleiselag vi er rett stolte av og som mange har bidratt til. Til sammen en dugnad med en verdi på ca 

206.000,- og hele prosjektet i år er 331.000,- . 

 

 


