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Prosjektleder Geir Sivertzen i Fiskelykke håper å friste utenlandske fiskere. Foto: Privat

Frister med lokalt gjeddefiske
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Inn fra det store utland biter nemlig fiskejournalister og bloggere på
agnet om storveies fiskelykke i Steins- og Tyrifjorden.
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Fiskelykke-søkere
Forleden kom både nederlandske og engelske fiskelykke-søkende
på besøk for å ta mulighetene i selvsyn og kaste ut resultatet i
utenlandske media.
Og det er akkurat det Sivertzen vil. At de skal skrive om
opplevelsene av å dra i land (eller i båt) storgjedda, eller ørreten.
– Fra vårt lokale «Great lake district», sier Sivertzen.
– Det er nemlig ikke bare havfisket og laksefisket, men også fisket i
flotte flueelver med ørret og harr og store innsjøer med gode
bestander av gjedde som frister utenlandske fiskere.

Har fått napp
– Jeg har hatt gleden av å ha både dansk, tysk, nederlandsk og
russisk fiskepresse på besøk i Prosjekt Fiskelykke, som er satt ut
av Gjøvikregionen, Ringerike og Hadeland Reiseliv. Og jeg har fått
napp. Fra i vår er også Ringerike og området helt ned i Utvika med
i samarbeidet vårt, og vi gleder oss til å vise mer av dette flotte
området til verden.

Spesialist i gjeddefiske
Nederlandske Arnout Telouw hadde med seg Stef Jansen som
fotograf og medfisker forleden. De fikk napp. Og gjeddene ble
forsiktig satt ut igjen etter fotografering.
Han er en av de mest aktive fiskejournalistene med spesialitet
gjeddefiske. Han skriver for det nederlandske Beet, som er en del
av tyske Blinker, som er en av de to største fiskebladene i Europa.
Ved siden av skriver han frilans for Frankrike, Polen, Italia og
Spania og har en egen blogg hvor man allerede nå kan finne bilder
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fra fiske i Tyrifjorden.
I det siste har også fiskejournalister fra Storbritannia vært på besøk
i fjorden, med formål å lande storfangst og skrive om det etterpå.
Så er det bare å håpe på skikkelig storfangst for Fiskelykke.
Vi håper på skikkelig napp for prosjekt Fiskelykke.
Les mer om: fiske reiseliv kultur nyheter

Stef Jansen og Arnout Telouw fra Nederland fikk napp. Foto: Privat
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