
Invitasjon til deltakelse på Camp Villaks.  

9-11 august arrangeres det Camp Villaks på Eiterstraumen, Nes og Øyen, med base på Eiterstraumen 

gård. Norske Lakseelver skriver på sine nettsider om CampVillaks: 

Camp Villaks er et rekrutteringsprosjekt Norske Lakseelver har sammen med Norges Jeger- og 

Fiskerforbund, med støtte fra Miljødirektoratet og Sparebankstiftelsen. Campene arrangeres av våre 

medlemslag og/ eller av lokallag av NJFF. Målet er at flere ungdommer skal oppleve den fantastiske 

følelsen når laksen napper i flua, når adrenalinet pumper så du rister, når du er så lykkelig at du hyler 

av glede, og du virkelig kjenner at du lever. Vi ønsker at flere skal oppleve dette, og aller helst at flere 

ungdommer skal oppleve dette og forbli sportsfiskere livet ut. 

Camp Villaks er en fiske- og friluftscamp som arrangeres over hele landet fra midten av juni til slutten 

av august. Dette er et lavterskel tilbud som all ungdom kan bli med på, og det kreves ingen 

bakgrunnskunnskap eller eget fiskeutstyr. Guiding og instruksjon er inkludert i alle camper, og likeså 

utlån av diverse fiskeutstyr. Pris per deltaker er kr 500,-. Aldersgrense 14-18 år. 

Se også www.campvillaks.no  

Målet med campen er å fremme en økt kunnskap om- og interesse for laksefiske, og på den måten 

sikre laksefiskets fremtid og tilhørigheten til laksefiske i Vefsna. Vi håper at de ungdommene som 

melder seg på campen har lokal tilhørighet og vi ønsker derfor å invitere de lokale jakt- og 

fiskeforeningene inn med sin kunnskap og inngående interesse for fiske. Med 15 deltakere ser vi for 

oss 5 grupper med 3 deltakere på hver, hvor vi har behov for 2 instruktører på hver av disse- 

henholdsvis til både båtfiske, sluk- og fluefiske. Arrangementet er godt forankret med klare rammer 

for planlegging og gjennomføring og vi vil motta materiell som vil være til nytte ved planleggingen og 

gjennomføring. Det gis økonomisk støtte, søkes om sponsormidler, vi mottar flue- og slukstenger, 

vester, vadere m.m. Det settes som mål at campen ikke skal innebære kostnader for arrangørene.  

I forkant av arrangementet vil det foregå en del komitemøter for planlegging ut fra vedlagte 

planleggingsdokumenter og det vil bli satt ned leder for hver komite. Dagen før campen håper vi å 

kunne samle alle hjelpere til campen for en hyggelig sosial sammenkomst med laksefiske og 

bespisning på Eiterstraumen.  

Vi håper dette er noe dere vil være med å arrangere sammen med oss, ta gjerne kontakt ved 

spørsmål eller innspill.  

 

Initiativtakere: 

Per Tomas Eiterstraum og Sverre Stokka (VeFi) 

Jim Nerdal og Børre Rystad.  

 

http://miljødirektoratet.no/
https://www.sparebankstiftelsen.no/
http://www.campvillaks.no/

