
Fagnemnd for utmark og Grenland Friluftsråd 

INVITERER TIL ISFISKEDAGER 

 3., 4. og 5. mars 2015 
 

Fagnemnd for utmark i Skien og Grenland Friluftsråd inviterer igjen barnehager og barneskoler til 

isfiskedager på Svanstul. Ved barneskolene er det 4. trinn som vil bli prioritert, men ved ledig kapasitet 

åpnes det også for andre trinn. Det er snøskuter på stedet som kan frakte barn med transportbehov fra 

bussen til isen og bålplassene. 
 

Det er flotte vinterforhold på Svanstul og Løvenskiold Fossum har preparert skiløypene i området. Det 

er også gode muligheter for aking. Varmestue og doer vil være åpne. 
        

Sted: Svanstul (Flekkeren) 

Tid: Barneskolene tirsdag 3. og torsdag 5. mars.                  

Barnehagene onsdag 4. mars (evt. tirsdag og 

torsdag hvis ledig kapasitet).  

 

Vi vil ha personell på stedet fra kl. 09.00 til kl. 15.00. 
 

Påmelding til: 

Skien kommune, oppvekstavdelingen 

v/ Mette Kristiansen – tlf. 35 58 19 44 

e-post: mette.kristiansen@skien.kommune.no 

 

Vi har satt en grense på maks 400 barn pr. dag. 

 

Påmeldingsfrist er mandag 9. februar  
 

ISFISKE 

Isfiske er hovedaktiviteten disse dagene. Alle barn får låne isfiskeutstyr. Vi borer opp mange hull i isen 

slik at alle skal få fiske, og vi vil selvfølgelig også følge opp fiskingen underveis. Det vil være kyndig 

hjelp å få fra Grenland Sportsfiskere og Norges Jeger- og Fiskeforbund. 
 

Vi kommer til å etablere noen bålplasser slik at det går an å få grillet pølser og varmet seg litt. Det er 

også lurt å ha med termos med varm drikke på isfiske. Det vil også være anledning til skiturer, 

brettkjøring og aking, men dette må den enkelte skole/lærer organisere og ta ansvar for. 
 

TRANSPORT 

Oppvekstavdelingen i kommunen planlegger transporten som i størst mulig grad må samordnes slik at 

bussene fylles best mulig. Det vil derfor bli ulike hentetidspunkt, men dette vil det bli gitt nærmere 

informasjon om. Utgiftene til transport dekkes av Fagnemd for utmark. 
 

SIKKERHET 

Isen vil bli sjekket i forkant av arrangementet. Vi følger isvettreglene og ved den minste tvil om 

isforholdene er trygge vil arrangementet bli flyttet eller avlyst. Røde Kors er med oss med personell og 

utstyr alle dagene. 
 

NB! Været skal være SVÆRT dårlig for at det ikke skal bli noe arrangement så … 
 

... HUSK MAT/DRIKKE, VARME KLÆR OG VARMT FOTTØY. 

Skitt fiske! 

 

        Ole Johan Løvli      Bjørnar Løkstad    Espen Nordstrand 

    Fagnemnd for utmark   Grenland friluftsråd Grenland landbrukskontor  
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