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Følelsen. Det voldsomme røsket i 
stanga når storgjedda hogger til. 
Det glemmer du aldri.

Snertingdal
Catering, café og
selskapslokaler

Konfirmasjon,
bryllup eller

bursdag?
Ta en prat med oss!

Kontakt Jorunn
Tlf. 61 18 40 80

Mob. 917 92 265

Totenbadet
Badeland og Svømmehall

www.totenbadet.no  
Tlf. 61 15 91 80

Svømmekurs for voksne
Start 31/10  Tid kl. 20.30

Pris 1350 kr  Ring for mer info.

Badeparadiset  
på Toten, Raufoss

SOMMERÅPENT
Alle dager: 11–19 

f.o.m mandag 24/6 t.o.m søndag 18/8

Handle og utføre selv  - eller 
la oss ordne hele jobben.

Plannja takplater med utstyr 
på lager. 

Takrenner i flere farger.

Be om tilbud

LØSNINGER
FOR ALLE TAK

Raufoss Tak & Blikk AS
Tel. 61 19 12 50 - www.rtbas.no

Det handler 

Det guster litt nordavind på Einavatnet i dag. Små 
krappe bølger slår oppunder baugen på alumi-
niumsbåtene. Men sola er stadig framme, og 
karene går optimistisk til verks. De er ute etter 

storgjedda.
Vi er med fiskeguide Terje Spjelkavik, fiske- og frilufts-

journalist Morten B. Stensaker og Geir Sivertzen, prosjekt-
leder for Fiskelykke. Det skal lages reportasje og reklame 
om regionen som fiskedestinasjon. Flere skal få vite om 
opplevelsene Einavatnet kan by på. 
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Med andre ord, det hadde gjort seg med et napp eller 
to.

helt enige om utstyrsvalg denne friske juni for-
middagen. Sivertzen har tatt med to dorgestenger med 
wobblersluker. Fiskeguide Terje rister på hodet. Han har 
med kastestang og har satt på en abbor-liknende såkalt 
jerkbait.

– Du vil jo holde i stanga når storfisken hogger til. Det 
er det øyeblikket vi jakter på, sier han sindig.

Den vennskapelige småmobbingen ved strandkanten 
har ingen naturlig slutt. Men fasiten ligger der ute. Terje 
og Morten får fart på båten og stikker raskt sørover, mens 
Geir og undertegnede peiler inn mot første vik nord for 
Brudeholmen.

og grønt på begge sider. Geir 
Sivertzen peker.

– Der ser du en av hyttene vi leier ut.
Prosjekt Fiskelykke i regi av Turistkontoret har rullet 

noen år. Målet er å trekke fisketurister til regionen. Po-
tensialet er stort, mener Geir.

– Europeerne sør for oss elsker gjedda. Men, uheldig for 
dem, er det både dyrt og kronglete å skaffe seg anledning 
til slikt sportsfiske i eget land. Her har vi en helt annet 
frihet, som virker forlokkende på tyskere, franskmenn, 
polakker, tsjekkere og så videre ...

Det handler om følelsen


