
Svein Øversveen i Stokkevegen har hatt suksess med
hytteutleie til utenlandske fiskeentusiaster. Han har
allerede leid ut hytta ved mjøskanten 11 uker i år.
Bare dette utgjør rundt 80.000 kroner. Nå skal
sesongen utvides og det satses på isfisketurister. Geir

Sivertzen i prosjekt Fiskelykke vil gjerne ha med flere
som vil på hytteutleie. En fersk undersøkelse viser at
fiskere legger fra seg mye penger. – Overnatting
representerer en stor del av dette. Det er store verdier
vi snakker om, sier Sivertzen. Side 4

Full fart mot
barnehagen

Fredrik Sjølund Østvold (bildet)
er sammen med andre jevnal-
drende på full fart inn i Gjøviks
barnehager. Mamma Cecilia
Sjølund og andre foreldre søker
de minste inn i barnehagene fra
høsten av. Kommunen opplever
nå en økning på 11 prosent blant
ettåringene.

Side 5

Snakker om
eldres sexliv

Stein-Erik Vik (79) og Asgjerd
Hareide (75) har ikke noe i mot å
kle seg nakne eller snakke om
sex. Det gjorde Gjøvik-paret til
forsidestoff landet over. – Vi er
nok en generasjon som er opp-
lært til ikke å snakke om sex,
mener de to.

Side 9
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Lokale hytteeiere 
med fiskelykke
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Midt i sentrum av Gjøvik! Tlf. 61 13 00 05
• Bildekor • Vindudekor • Nettsider 

• Skilter • Storformatprint • Beachflag

SYNES DU IKKE, 
SÅ FINNES DU IKKE!
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Mattisrudsvingen 9,
2827 Hunndalen
Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

Nå er det tid for 
understellsbehandling!
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«en del
av noe

stort»

1-års jubileum 
for Skostua i Gågata!

Dagen feires lørdag 7. mars med flere nedsatte 
vintervarer, leverandørbesøk med give-aways, 

konkurranse i butikken og enkel servering.

Storgata 6, 2815 Gjøvik 
Tlf. 61 17 63 15Nå størst på damesko!

Butikken bugner nå av vårens nyheter!
Velkommen til feiring!

PreMiere
28. mai

BILLETTSALGET STARTER 
I DAG, SE SIDE:

NORGES STØRSTE SOMMERSHOW

21

«en del
av noe

stort»
Hunnsveien 3, tlf. 61 18 02 40, www.gjovikgullsmed.no

@gjovikgullsmedforretning

3 dager igjen

RINGER                         
kampanjepriser!

W10846
veil.1690,-

Urmaker
Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71
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Velkommen til oss!

10 års jubileum! ������������
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Fisketurister napper
hos lokale hytteeiere

Svein Øversveen begynte så
smått å leie ut hytta Mjøsro i
Stokkevegen for fire år
siden. Nå har det virkelig tatt
av med tyske fisketurister.

Torbjørn Aurvåg
*torbjorn@gjoviks-blad.no

Svein Øversveen er et godt
eksempel på en som har suksess
med hytteutleie til utenlandske
fiskeentusiaster.

– Det startet for fire år siden.
Da leide jeg ut gjennom turist-
kontoret, men det var først da
Geir Sivertzen i prosjekt
Fiskelykke kom på banen at det
virkelig ble fart i sysakene, for-
teller Øversveen.

Store verdier

Han har allerede leid ut hytta ved
mjøskanten 11 uker i år, etter
bare å ha ligget ute på nettet
siden desember. Første booking
er allerede 22. april.

– Bare dette utgjør rundt
80.000 kroner, sier en fornøyd
hytteutleier.

En fersk undersøkelse fra
Norsk institutt for naturforskning
viser at fiskere legger fra seg
mye penger. Det samlede forbru-
ket av varer og tjenester bare i
Oppland og Hedmark kan være
så høyt som mellom 250 og 290
millioner kroner i 2014.
Rapporten slår fast at potensialet
er mye større, nærmere 900 mil-
lioner kroner for de to fylkene
alene.

– Overnatting representerer en
stor del av dette. Det er store ver-
dier vi snakker om, sier Geir
Sivertzen, prosjektleder for
Fiskelykke.

Fast fisk

– Vi har allerede solgt en rekke
uker til sommeren og vi forventer
enda større utleie fra neste år. Du
kan ikke våre utålmodig når du
jobber med dette. Ting tar tid,
erfarer Sivertzen.

Erfaringene så langt er at uten-
landske fisketurister vil kjøre bil
helt til døra og ha kort veg til
vannet. Og boforholdene må
være av bra standard.

– Jeg har et anneks i tillegg til
hytta og to båter. Jeg har også ei
grillhytte. Den er populær, sier
Øversveen.

Hytta hans blir markedsført
gjennom Tysklands største fis-
kereiseoperatør Angelreisen
Hamburg. De har både katalog
og internettportal for utleie av
hytter i vår region sammen med
fiskeopplevelser og båtutleie
sommerstid og isfiske på vinte-
ren.

Isfiske neste

Og nå skal en ny fiskesesong
utvikles. I forrige uke hadde
Øversveen i regi av prosjekt
Fiskelykke besøk av fiskebladene
Angelwoche og Blinker for å få
fart på isfisketurismen.

– Isfisketurisme er fryktelig
fraværende. Det har til nå stort
sett bare vært lokale isfiskekon-
kurranser, sier Øversveen som nå
håper å kunne bygge opp denne
sesongen også.

Blinker er Europas største fis-
keblad og produserer DVD-er
som følger med hver utgave.
Presseturen på jakt etter lake, sik
og røye var veldig vellykket.

– Fiskejournalistene var kjem-
pefornøyd med bilder, artikler og
to filmer i boks som vil profilere
regionen vår sterkt, vet Sivertzen.

Stor fiskeinteresse

– Vi vil gjerne ha med flere som
vil være med på hytteutleie til
fisketurister. Interessen for å
komme hit er stor. Det står på å
få folk til å leie ut hus og hytter,
mener prosjektlederen for
Fiskelykke-prosjektet i
Gjøvikregionen.

Og flere hytteutleiere er på tur
inn. For noen utleiere passer de
best å leie ut gjennom turistkon-

toret. For andre passer det best
med utleie til utenlandske fiskere.

– Responsen viser at vårt
område er attraktivt, men vi skul-
le gjerne fått med flere som vil
leie ut. Til nå har vi fire hytter, i
Stokkevegen, Totenvika,
Einafjorden og Randsfjorden,
oppfordrer Sivertzen.

Hytteutleieren i Stokkevegen
liker å møte gjestene når de kom-
mer.

– Du må følge opp litt. Det er
det lille ekstra som teller. Jeg har
fått en knallstart med en så stor
respons. Nå må jeg snart flytte ut
fra huset og leie ut det også, smi-
ler hytteutleieren.

Hunndalsforum inviterer til akedag på Bratsvejordet søndag
Hunndalsforum gjentar suksessen fra 2013 og arrange-
rer ski- og akedag på Bratsvejordet søndag 8. mars.
Etter at arrangementet ble avlyst i fjor på grunn av for
lite snø, satses det i år på nok snø, mye folk og masse
moro.
Ski- og akedagen er en gammel tradisjon fra 1980-tal-
let.
– Den gang arrangerte Vardal Idrettsforening skidager

på Bratsvejordet. Vi prøver å gjennopplive denne hyg-
gelige tradisjonen, sier Nina Henriksen i arrangements-
komiteen.
Det blir påmelding til skirennet for barna midt på dagen.
Dette innebærer at man får et startnummer, går en
oppkjørt skiløype og får en medalje ved målgang, altså
uten tidtaking. Det er også lagt opp til flere aktiviteter.
Over Skog og Heiberg stiller med hunder og det blir

mulighet for hundekjøring i en egen trasé.
Hunndalsforum selger rykende ferske vafler, kaffe, saft
og pølser, i tillegg blir det aking i bakken og kuleløype.
– Vi har dessverre ingen bankterminal og tar kun kon-
tanter. Parkering er hos Stensrud Gartneri, opplyser
Henriksen som ønsker velkommen til en trivelig dag på
jordet.
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Barnas dag på Øverby
Søndag er det Barnas
Holmenkolldag på Øverby. Her
blir det skirenn med tre for-
skjellige løyper, og alle som
deltar får premie og medalje.
Når skirennet er unnagjort er
det viktig å fylle opp igjen med
ny energi, så alle får saft og

boller ved målgang. Om man
ikke vil gå skirennet er det
plass til å leke seg både med
ski og aking, både for liten og
stor, inne på stadion. Det er
Skiforeningen Gjøvik og
omegn som er arrangør.

Politiet ber om tips på Biri
Etter at det natt til mandag ble
begått tyveri og skadeverk på
Skrinnhagen og på Biri ung-
domsskole, lurer politiet på om
noen har tips.

På ungdomsskolen ble tre
utelamper ødelagt. På
Skrinnhagen ble det gjort øde-

leggelser på lekeapparater, og i
tillegg ble det stjålet leker fra
en bod.

Dersom noen har observa-
sjoner eller kan ha tips om
hvem som står bak, kan de ta
kontakt med Gjøvik politista-
sjon.

Gudstjeneste 
på Folkvang
Det evangelisk-lutherske kirke-
samfunn (DELK) inviterer til
gudstjeneste i Gjøvik-området.
Den holdes på Misjonshuset
Folkvang i Hunndalen søndag
8. mars. Det blir tale av Boe
Johannes Hermansen, som er
prest i DELKs menighet i
Østfold. Nattverd og kirkekaf-
fe. Alle er hjertelig velkommen.

Geir Sivertzen i prosjekt Fiskelykke vil gjerne ha med flere som vil være med på hytteutleie til fisketuris-
ter. Svein Øversveen i Stokkevegen har hatt suksess med hytteutleie til utenlandske fiskeentusiaster.
Nå skal det også satses på isfisketurister.
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Trostrud

Over 70 år i Gjøvik

I forrige uke hadde Prosjekt
Fiskelykke besøk av
fiskebladene Angelwoche
og Blinker for å få fart på
isfisketurismen.
Presseturen på jakt etter
lake, sik og røye var veldig
vellykket. På bildet: Tobias
Dreimann (Blinker), Geir
Sivertzen (Prosjekt
Fiskelykke) og Frank
Schlichting (Angelwoche).
(Foto: Privat).


