
FISKING SOM AKTIVITET FOR HØRSELSHEMMEDE - SLUTTRAPPORT 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 
Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Motivere medlemmer i HLF Østfold til å få en bedre hverdag ved å fiske. Få utvidet nettverk og treffe andre 
hørselshemmede. 
Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Vi har vært ute på fjorden og fisket etter saltvannsfisk unntatt torsk som ble fredet av myndighetene i 2019. 
Videre fisket i elv etter ørret og på kysten etter sjøørret. Og så har vi hatt fluebinding. Alle disse aktivitetene 
har vært vellykkede. Sett i folkehelseperspektiv har dette vært veldig bra. 
Men laksefiske ble ikke gjennomført fordi det oppstod en dødelig sykdom på laksen i Enningdalselven i mai 
2019. Isfiske ikke mulig fordi vi ikke hadde trygg is i området. 
Særlig fluebindingen ble veldig godt mottatt blant medlemmene og en av deltakerne uttalte at dette hadde vært 
det beste han hadde opplevd siden 2013!!  
Aktivitetene har vært gjennomført siden i primo august og fram til primo desember i år. 
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 
Skriv antallet deltakere 

21 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Erfarne frivillige i lagene har deltatt som instruktører og gjort at oppleggene har blitt vellykkede.  
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Vi har fått flere som vil delta på aktiviteter i lagene framover, dette er personer som vi ikke har sett før. En har 
sagt seg villig til å bli med på likeperson kurs for å se om dette er noe han vil satse på. 
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

8 
Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 
Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

Inntekter 

Express 30 000 

Andre inntekter 0 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 30 000 

Utgifter 

Materiell/utstyr 5 133 

Reise/opphold 11 367 

Innkjøpte tjenester 12 500 

Andre utgifter 1 000 

Sum 30 000 
 


