
Populær friluftscamp Page 1 of2 

Nyheter Sport Kultur Motor Meninger Forbruker Fritid Bildeserier 

Naturen akkurat nå Utstyrstest Laksemagasinet Ferie 

Til forsiden mandag 17 08 .09 ~ ' www.namdalsavisa.no ~-----~ ~ 

Tilbake til saken (http://www.namdalsavisa.no/Magasin/Friluftsliv/article4510198.ece) 

Foto Ayna Heilong 
STORTRIVDES PÅ FJELLET: Fra venstre Ole Håkon Aagård , Erik Jakob Nysæter, Jens Olav Aune!, Ola Hognseth , Jon Marius Aagård , Sofie fra Bodø, Kristin Mørkved , Christina fra Bodø, Marthe Moe, 
Lise Landsem Vannebo, Ingvild Grong, Pernille Vannebo og Ida Emilie Mediå. Hundene Lukas og Sika var også med . 

Populær friluftscamp 
Fisken bet, både i Bossovatnet i Vesterå og i Namsen. Dermed ble Friluftscampen 2009 en svært så hyggelig affære - som frister til gjentakelse. 
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OVERHALLA: Fire dager i villmarka med fiskestang og overnatting i lawo. Friluftscampen er en ny satsing 
rettet mot ungdom, et tilbud for de som vil bytte ut grandiosa og sofa med fjellfisk og sovepose. 

Kristine Skille (18) og Ayna Heilong, begge elever på sportsfiskelinja ved Grong videregående skole, er 
initiativtakere til prosjektet. 

- Det startet med at en grunneier i Namsen spurte oss om vi ville starte opp et tilbud for ungdom som hadde 
noe med laksefiske å gjøre. Det ville vi jo, sier Skille. 

Ønsker flere turer 
Som sagt, så gjort. En runde på skolene rundt omkring førte til at 13 ungdommer i alderen 10 til 14 år meldte 
seg på friluftscampen . 

- Dette gjør vi fordi det er moro, men også for å rekruttere unge som vil være med ut i naturen og lære seg å 
fiske . Det er lite slike tilbud fra før, sier instruktøren. 

Flesteparten av de påmeldte kommer fra Overhalla og Grong , men også to fra Bodø hadde tatt turen for å 
oppleve namdalsk natur. 

- Det var første gangen de var i Namsen, og de ga uttrykk for at de ønsket å komme tilbake. 
Tilbakemeldingene fra både barna og foreldre har vært veldig positive. De stortrivdes og sier de ønsker flere 
slike turer, sier Skille 

Godt fiske 
Turen startet torsdag 9. juli med to overnattinger på fjellet, ved Bossovatnet i Vesterå. Der fikk ungdommen 
prøvd seg på fiske med mark og dupp, flue, sluk, garn og fiske fra båt og kano. 

- Vi fikk omtrent 50 ørret og røye som vi stekte på bål. Vi levde stort sett på fisk hele turen, sier hun. 

Lørdag ble campen flyttet ned til valdet Rodum ved Namsen, der deltakerne fikk prøvd seg på laksefiske. 

- Vi fikk en laks på ett kilo. Ellers fikk ungene prøvd seg på fluefiske, sluk fra land og dorging med flue fra båt. 
I tillegg til laksen fikk vi 6-7 sjøørret, noen flyndrer og en elvemusling , sier Skille og tilføyer at de allerede er i 
gang med å planlegge ny tur til høsten. 
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Foto Ayna Heilong 
ØRRET: Lise Landsem Vannebo viser fram fangsten ved 
Bossovatnet i Vesterå . 

Foto Ayna Heilong 
LAWO OG BÅL: Lise Landsem Vannebo forbereder 
middagen, som stort sett besto av fisk. 

Foto Ayna Heilong . 
DYKTIGE FISKERE: Ola Hongseth og John Marius Aagård 
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