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Formannen har ordet
Når jeg skriver dette er det fortsatt is på fjorden i Sandvika, og skiføre i marka.
Vinteren ble både kald og med mye snø og is. Igjen en god gammeldags vinter. Noe
som ble godt utnyttet. Isfiske dagene har blitt mange. Isen kom tidlig, og ligger fortsatt
i marka. Men vær forsiktig Det er flere som har gått igjennom isen i det siste, med
tragiske utfall. På vår isen må man være ekstra forsiktig.
Fjordisen ligger fortsatt rundt Sandvika, så fellesturen til Langåra måtte avlyses. Det er
synd siden vi hadde betalt hytteleie, men får forhåpentligvis endret til høsttur. Vi har
vært for optimistiske. Neste år får vi planlegge ut fra god gammaldags vinter. Da
forsvinner vel isen i mars.
Situasjonen for sjøørreten i fjorden.
Fangstmeldingene har vært få i vinter. Det ser ut til at bestanden er på et historisk
minstemål. Sandvikselva fikk igjen et giftutslipp i høst. Noe må gjøres for å få opp
bestanden igjen. Fiske etter sjøørret foregår stort sett hele året, og er et flott tilbud som
vi må være med på å vedlikeholde. Begrense uttaket nå som bestanden er så lav er et
mulig virkemiddel.
OFA gjør sitt. Nytt klekkeri på Oset i Maridalen bør kunne hjelpe på sikt. Stamfisket i
Akerselva i høst resulterte kun i en ørret. Så i år ble det ikke befruktet et eneste
rognkorn fra sjøørret. Men på sikt, kan dette være redningen for sjøørreten i indre
Oslofjord. Det er begrensninger på hvor mye rogn som kan klekkes. Få fokus på
sjøørreten, gjerne på bekostning av laksen for min del. Selv om laksen har er stor pr.
verdi, og er mer symbolsk enn sjøørreten.
Våren.
Selv om det virker vinterlig nå rett etter påske, er det ikke lenge til vi kan ta fram
fluestanga, og prøve fluene som er bundet i vinter. Rundt 15. mai vil Østmarka være
isfri. I Nordmarka vil det samtidig være isfritt langt innover mot Bjørnsjøen.
I år skal vi holde fire fluekastekurs i egen regi. Nytt av året er at det blir et eget
jentekurs 14/15 mai. Dette er etter anmodning fra lokallaget. Håper det blir stor
deltagelse. Prisen for medlemmer er på 100 kr., så benytt anledningen.
Ellers er dammen full av aktiviteter i mai og juni. På de fleste dagene er det allerede
fastsatt aktiviteter. Ta en titt på kalenderen i bladet.
Benytt tirsdagene på dammen. Ikke minst til en prat, men de fleste av oss trenger også
kastetrening.
God fiskesommer
Tight lines - Jan

Klubbaktiviteter våren / sommeren 2009
Her er aktivitetsplanen for våren / sommeren. Vi er litt senere ute med FastFisk no.2 i
år enn før om årene, derfor er flere av de tidlige aktiviteter allerede avholdt, f.eks
dugnad på dammen og damåpningen. Disse aktivitetene vil også være kjent fra
nettsidene (www.oslosportsfiskere.no). Noe av planen finner dere også i FastFisk nr.
1/2009.
Uansett, vi ser frem til en fin vår og sommer med mange fiskegleder og en del
aktiviteter i foreningsregi. Dammen er bortleid gledelig mye til våre
samarbeidspartnere denne våren. Det gir gode inntekter. Ulempen er at det blir trangere
for medlemmene bortsett fra tirsdagskveldene som er våre egne kvelder og som blir
mer og mer populære, nesten som i ”gamle dager”. Fra juli blir det mer romslig på
dammen og styret vil i år ha bua åpen på tirsdager også hele september for å
etterkomme ønsker fra medlemmene om å utnytte dammen mer.
For full oversikt over aktiviteter, følg med på nett-sidene våre.
April

Ti. 28.

Dugnad på dammen. Årlig vedlikehold i samarbeid med Ris
Vel. Vi trenger folk. Kontakt Stein Wines 99593755. Ta med
rive eller grensaks. Vi skal male og olje bryggene, rake og
rydde og gjøre det trivelig i og rundt bua.

Mai

Ti. 5.

Åpning av dammen. Demo av årets nyheter fra ”Nordisk
Fiskeutstyr”. Vi serverer Kaffe, pølser, vafler, brus til
vennlige priser.

6. – 7.

1. fluekastekurs (1-hånds) på Holmendammen med utstyr
fra Nordisk Fiskeutstyr.

Lø 9.

Dugnad Preuthun. Stikk innom fra kl. 1200 og delta i vårens
gjøremål på hytta ved Skjervevannet.

En kveld

Årsmøte i Castinggruppen kl. 1800. Bakkekroen. Sjekk dato
på nettet

13 – 14.

2. fluekastekurs (1-hånds) på Holmendammen med utstyr
fra Orvis.

Ma. 18.

3. fluekastekurs (2-hånds) på Holmendammen for spesielt
inviterte med eget utstyr.

Helg
23. – 24.

NM fluekasting på Holmendammen. Enhånds og to-hånds.
Se Castingforbundets nettsider. www.castingforbundet.no

Juni|

2-3-4.

August Lø.1 –
Lø 8.

Sept.

Skolebarn på dammen. 3 formiddager med fiskesti og
fiskeskole, og to ettermiddager med fluekastekurs for
ungdom (kr. 200.-)

Foreningstur Jølster.
Fisketur til Jølstervann og hytta til Carl Steigler. Turen er
tidligere annonsert i FastFisk. Påmelding kan fortsatt gjøres,
men vær rask. Det er et par ledige plasser. Kontakt Hallvard
Lid (hallvard.lid@getmail.no) el. tlf. 22555421.

Lø. 15 –
Lø. 22.

Foreningstur Hardangervidda
Fisketur på Vidda ved Nilsbu innenfor Rauhelleren ved
Langesjøen. Turen er tidligere annonsert i FastFisk. Vi har
fortsatt et par plasser ledig. Skal du være med må du være
rask. Kontakt stein.wines@gjensidige.no (99593755).

Sø. 23.

Familiedag Holmendammen. Vår versjon av
”Fiskesommer”. Det blir fiskesti og markfiske for barna og
grilling av pølser og evnt. fisk. Saft og kaffe. Frivillige
”bakke”-mannskaper fra foreningen er ønsket. Meld fra til
sekretæren at du kan hjelpe til om du ikke allerede er
kontaktet.

Ti. 25.

Klubbmesterskap fluekasting på dammen kl. 1830. Premier.

Fr. 4 – 5.

Tur til Langåra (utsatt fra april). Overnattingstur i hytta som
Oslofjordens friluftsråd eier. Vi prøver primært torsken. Evnt.
sjøørret anmodes om å settes ut (sårbar bestand). Påmelding
til Jan Johnsen 90898205.

Sø. 6.9

Familiedag Holmendammen. Ny barnedag etter samme
mønster som 23. august

Helg 18-20. Harrtur til Rena området. Påmelding til Jan Johnsen
90898205. Nærmere opplysninger på nettet.

Innkalling til årsmøte i Castinggruppen Oslo Sportsfiskere
Tid: En dag i mai kl. 1800 (annonseres på nettet)
Sted: Bakkekroen - Smestadkrysset
Vi prøver samme sted som i fjor, Bakkekroen. Da forstyrrer vi ingen aktiviteter på
dammen. Følg med på nettet mht. dato/tidspunkt. Det kan bli endringer.
Til behandling :
1) Konstituering
- godkjenning av innkallingen
- godkjenning av dagsorden
- valg av dirigent / ordstyrer
2) Årsmelding
3) Regnskap
4) Innkomne forslag
5) Kontingent
6) Budsjett
7) Valg

Holmendammen 2009
Nedenfor oversikt over hvem av våre samarbeidspartnere som har leid plass på
dammen i vårsesongen. Tirsdagene er foreningens egne kvelder. En del fredager og
helgedager er det også plass for medlemmene. Fra 1.7 og utover er det fritt frem.

Utleie-kalender dammen 2009
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Referat fra årsmøte i Oslo Sportsfiskere, 2009.
Sted:
Tid:
Tilstede:

Tåsen Seniorsenter
Tirsdag 19. mars 2009, kl.1900
23 av foreningens medlemmer

Formannen, Jan Johnsen ønsket velkommen.
Adolf Hatland som gikk bort ved juletider 87 år gammel, ble hedret med ett minutts
stillhet. Adolf var medlem fra 1935.
Det ble innledningsvis orientert om en del saker fra styret. Langåraturen 17-18.4 med
overnatting er avlyst grunnet isforholdene, dugnad på dammen 28.4 gjennomføres i
samarbeid med Ris Vel, instruktørkurs 27.4 på dammen (det ble anmodet om deltagere)
og damåpning 5.5. Deretter går det i 100 på dammen. Aktivitetene står i kø.
Fra fylkeslagets årsmøte 17.3 refererte formannen om ingen markert satsning på fiske.
Positiv omtale i årsmeldingen av arbeidet med elver og bekker som renner ut i fjorden,
men det må være noe galt når det er svært dårlige fangsrapporter på sjøørret fra indre
Oslofjord. Stamfiske til det nye klekkeriet ga null befruktning av sjøørret. Vi stiller
ikke som arrangør av sjøørretkonkurransen 25/26.4 fordi det ikke er fisk å få.
Bestanden må skjermes.
På OFAs årsmøte 26.3 opplyste formannen at OS stiller med 6 stemmeberettigede. Vi
har for tiden ca. 25 lagsmedlemmer og er dermed ikke størst i OFA sammenheng
lenger. De 4 store i OFA er Oslomarka med 30 medlemmer, Bærum Sportsfiskere med
26, OS med 25 og Lørenskog med 22 medlemmer. Vi har de senere år blitt stadig færre.
OS må satse på å bygge opp lagene med yngre medlemmer.
a). Konstituering.
Godkjenning av innkallelsen.
Innkallelsen ble godkjent uten komentarer.
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.
Valg av dirigent / ordstyrer med mer.
Som ordstyrer ble valgt Jan Johnsen,
Til å undertegne protokollen ble valgt Jon Erlend Dahlen og Wilhelm Zickfeldt.
Tellekorps Knut Vadholm og Harald Hovde. Evnt. avstemming gjøres ved
håndsopprekning.

b). Årsberetning.
Jan Johnsen leste årsberetningen i sin helhet, gjengitt i FastFisk no.1/2009. Han
kommenterte bl.a FastFisk som viser seg å bli lest. Han viste til flere positive
eksempler. Tanker om å innstille bladet grunnet økonomi skrinlegges da behovet for et
kommunikasjonsorgan utover web-en åpenbart er tilstede.
Jan fremhevet videre alle gode hjelpere som har stilt opp på foreningens aktiviteter i
2008. Det er disse hjelpere som driver foreningen.
Aktivitetene på dammen har vært mange og hektiske. Det er nå i praksis kastedager
hver dag i sesongen, ikke barer tirsdag. Noen ønsker å forlenge sesongen utover i
september / oktober. Styret vurderer dette.
Foreningens websider berømmes for sine informative isfiskesider. Statistikk viser at
dette er de mest leste sidene.
Formannen kommenterte videre medlemsutviklingen som årlig viser positivt tilsig i mai
/ juni, men mange faller fra. Dette er et tankekors som styret er opptatt av. Vi sliter med
å holde det aktive medlemstall over 300-tallet.
Det var ingen kommentarer til årsberetningen som årsmøtet tok til orientering.
c). Regnskap 2008.
Erik Andersen gjennomgikk resultatregnskap og balanse ved å lese tallene. Regnskapet
er satt opp med brutto utgifter (kr. 158.819,02) og inntekter (kr. 109.061,49). Årets
drift gav dermed et underskudd på kr. 49.757,53. I dette ligger et etteslep fra 2007 med
kr. 71.770 for do-prosjektet.
Knut Vadholm spurte om årsaken til den store positive differensen mellom resultat og
budsjett for inntekter til medlemsmøter. Erik besvarte ved å vise til den store deltagelse
på julemøtet som gav gode inntekter både mht. deltageravgift og loddsalg.
Regnskapsbalansen ble lest av Erik. Sum egenkapital og gjeld utgjør 139.208,98 hvorav
likvide midler utgjør kr. 65.207,98.
Knut Vadholm kommenterte til balansen at eiendeler som båten på skjerva til kr. 1,på en grei måte synliggjør verdier foreningen rår over. Han mente at f.eks pilkeutstyr
og lignende som er investert til barneaktiviteter tilsvarende burde vært synliggjort.
Formannen repliserte at han var uenig i et slikt prinsipp og mente det av praktiske
grunner ville være bedre å opprette en inventarliste med oversikt over utstyr som kan
være et supplement til balansen. Det vil gi både bedre kontroll og informativt innsyn i
hva foreningen disponerer. Styret vil vurdere en slik inventarliste.
Tore Raaer leste revisjonsrapporten og påpekte en udokumentert utgift på kr. 1500.Erik viste til kvittering for pilkestikker til en del av barnedagene i 2008 som ble
subsidiert md kr. 1500,- av foreningen for midler tildelt av NJFF øremerket utstyr.
Formannen viste i denne sammenheng til den praksis NJFF har mht. søknad om midler
til barneaktiviteter fra NJFF .

Tore Raaer bemerket at det er vanskelig å revidere bilag av den type det her er snakk
om uten å legge ved eksplisitt forklaring.
Flere kommenterte subsidieringen av fiskeutstyr. Det syntes å være en oppfatning av at
dette bør være en oppgave for foreningen ut fra bakgrunn for søkte og tildelte midler
fra NJFF. Utstyr som anses foreningens eiendom bør stå på inventarlisten.
Det ble kommentert at ørene i kassebeholdningen bør strykes.
Regnskap og balanse ble satt under avstemming og enstemming godkjent.
d). Innkomne forslag og saker fra styret.
Det var ingen saker mottatt til behandling.
e). Kontingentandel.
Det var ingen endring til kontingentandel og den praksis om evnt. påslag med 5% som
ble vedtatt på årsmøtet 2008. Styret vil ikke benytte denne fullmakten for
kontingentåret 2010.
f). Budsjett.
Jan gjennomgikk budsjettforslaget. Stein kommenterte reduksjonen fra 15 til 11-tusen
mht. posten Preuthun drift. Det ble forklart med antatt reduserte strømutgifter i 2009
grunnet et unaturlig stort etterslep i 2008 for året 2007 da vi leide ut Preuthun over en
lenger periode med store strømutgifter.
Odd Barra spurte om støtten til barneaktiviteter på 30.000 sett opp mot regnskapet i
2008. Jan forklarte at 22.500,- skulle vært på 2008 regnskapet men ble utbetalt
forsinket over årsskiftet fra NJFF side ved en glipp. Med antatt støtte for 2010 på kr.
7500.- utbetalt i 2009 blir det til sammen for 2009 kr. 30.000.
Preuthun anlegg er oppført jablongmessig med kr. 5000.- Det gir uttrykk for at vi
ønsker å øke vedlikeholdet i 2009 i forhold til 2008 som lå unormalt lavt.
Det ble spurt om 15.000 til medlemsmøter vil være tilstrekkelig. Formannen mente at
beløpet er på randen av hva vi har råd til i 2009.
Barneaktiviteter er budsjettert med utgifter på kr. 10.000. I dette beløp ligger 3000.- i
bidrag til pilkeaktiviteter for barn på Dælivann (av bevilgede midler kr. 22500.-),
7000.- til andre barneaktiviteter, herunder instruktørutgifter ungdomskurs fluekasting,
og tømmeutgifter do-ene på Holmendammen.
Det ble kommentert at det burde være muligheter for å oppnå inntekter ved annonser på
våre nettsider. Jan bemerket at vi allerede får inntekter i form av ”premier” fra våre
samarbeidspartnere som har etablert linker på våre nettsider. Om web-sidene skal
oppgraderes for å bli mer attraktive for annonsører avhenger av flere frivillige som kan
avsette tid til aktiv jobbing med sidene.
Det foreslåtte budsjett for 2009 ble vedtatt.

Før valget tok årsmøtet pause med gratis kaffe og wienerbrød.
g). Valg
Odd Eriksen redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling. Heller ikke i år har det
vært problemer med å bemanne styret.
Valgene ble gjennomført en for en ved akklamasjon.
Etter valget er fordelingen av vervene som følger:
Styret:

Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jan Johnsen
Marius Warnken
Erik Andersen
Stein Wines
Norvald Langeteig
Geir Gundersen

(gjenvalgt for 2 år)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(gjenvalgt for 2 år)
(gjenvalgt for 2 år)
(ny – valgt for 1 år )

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Jon Erlend Dahlen
Anders Wold
Hallvard Lid

(ny – valgt for 1 år)
(ny – valgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)

Harald Hovde
Wilhelm Zickfeldt
Odd Eriksen

(ny)
(gjenvalgt)
(gjenvalgt) leder

Valgkomite:

Valgkomiteen skal normalt bestå av 4 medlemmer. Det er av erfaring kun behov for 3.
Vedtektene bør til neste år endres på dette punkt.
Revisorer:
Rådet:
2008 – 2011

2006 – 2009

Tore Raaer
Knut Vadholm

(gjenvalgt)
(gjenvalgt )

Bjørn Borgen
Knut Vadholm
(leder)

2009 – 2012

Kåre Larsen
Bjarne Fenn

Odd Eriksen
Per Karlsen

2007 – 2010

Harald Sund
Leif Eriksen

Rådets formann, Knut Vadholm tok til slutt ordet og takket styret for en god jobb i
2008 og hittil i år.
Årsmøtet hevet kl. 2040.
Stein Wines 19.4.2008

I etterkant av årsmøtet ble Per Karlsen tildelt Oslo Sportsfiskers hedersmerke for sin
innsats blant annet ifbm. aktivitetene OS har for å inspirere barn og ungdom for sport
og fritidsfiske.
Formannen uttrykte følgende:
Det er en glede for meg å dele ut årets hedersmerke. I år går merket til en som alltid
stiller opp for Oslo Sportsfiskere. Om det er dugnader på Preuthunhytta eller
Holmendammen, barnedager, pilkearrangementer, båtturer med barna, info stands osv.
så er vedkommende der med malerkosten, riva, kunnskaper om fiske, råd og dåd til
barna og sitt blotte hyggelige og behagelige nærvær. Han er et meget positivt og aktivt
medlem på alle områder. Å kunne tildele Per Karlsen Oslo Sportsfiskeres hedersmerke
er velfortjent for ham og en ære for meg.

Per Karlsen på dugnad på Skjerva

Flere ting ble diskutert i etterkant av årsmøtet. En av tingene var de nye Grasrotmidler.
Sekretæren har på planen å registrere oss i frivillighetsregisteret slik at også OS skal ha
muligheter for å kunne nyte godt av medlemmenes ønske om å tilgodese foreningen
med de 5% av sine tippe/lotto-innsatser.
Odd Barra snakket varmt om regjeringens forslag til ny Markalov. Han ønsket at
deltagerne skulle signere på et opprop om å støtte Stoltenbergs arbeid for å få vedtatt
den nye markaloven. Forsamlingen var mer stemt for at styret skulle gjøre dette i
foreningsregi. Styret lovet å ta opp saken og vurdere en reaksjonsmåte overfor
regjeringen.

Ifbm. dugnaden på dammen fant vi følgende regelverk som antagelig stammer fra
midten av 70-tallet. Fortsatt absolutt relevant. MAU = Materialutvalget. Vi har
ikke noe slikt lenger men burde kanskje ha hatt det ?

Holmendammen,
Et arnested for
etablerte og
nye fiskere !

Nedenfor et utsnitt av ”Nyheter” fra www.oslosportsfiskere.no servert i løpet
av vinteren. (Isfiskesidene er ikke med her)
28.04.09 God dugnad på dammen. Bra deltagelse
Det ble en flott dugnad tirsdag kveld hvor vi fikk gjort det meste av hva vi hadde tenkt. Hele 23 fra
foreningen deltok. Tusen takk for iherdig innsats.
Nå ser det skikkelig ut på dammen ! Når det grønnes som det gjør nå og sola kommer, gleder vi oss til
damåpningen neste tirsdag. Bryggene er malt og oljet (siste tas i dag), lia er rakt, området rundt bua rakt og
ryddet og diverse skrot er fisket opp fra dammen. Også Ris Vel gjorde en iherdig innsats her og nordenden av
dammen er blitt fin igjen.
Inne i bua er det nå så ryddig at vi må tiår tilbake for å finne maken. Kan hende noe har gått på dynga som ikke
burde vært kastet, men vi tviler. Ting som ikke er brukt på 10 år og mangler historisk verdi er det ingen grunn til
å gjemme på.
Og doene virker ! Bruk dem. Nedenfor et par bilder.

Skrevet av Stein Wines

03.04.09 Markaloven vedtatt i Odelstinget
Regjeringens forslag til ny Markalov ble sent torsdag kveld vedtatt i Odelstinget med
55 mot 13 stemmer
Det ble en lengre debatt om den nye markaloven i Odelstinget, men utfallet var gitt i forkant
av møtet.
Etter 2,5 times debatt ble regjeringens forslag vedtatt. Verken Fremskrittspartiets eller
Høyres alternative forslag og forslag om fornyet behandling fikk tilstrekkelig tilslutning.
Lovforslaget går nå videre til Lagtinget. Hele debatten kan du lese her:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Odelstinget/20082009/090402/
Skrevet av Stein Wines

27.03.09 Meget godt OFA-år i 2008
OFA presenterte et overskudd på 270.000 på årsmøtet 26.3 for omlag 47
tilstedeværende.
Av de 47 til stede var 36 stemmeberettigede (av 53 mulige stemmer) 3 fra administrasjonen
og forøvrig en del inviterte.
OS stilte med 8 mann hvorav 6 stemmeberettigede.
Det gode års resultat skyldtes kontroll på kostnader, godt fiskekortsalg med vridning mot
flere helårs kort, bra boksalg og ikke minst bortfallet av moms på fiskekort. Som kjent har
OFA etter flere års aktive dialog med myndighetene oppnådd momsfritak og unngått
etterbetaling av tidligere års kanskje tvilsomme fritak.
Vi fikk høre at OFA fortsatt vil satse på Fiske i Storbyen, som et nasjonalt prosjekt. De vil
utvikle Akerselva med laksetrapp og få sving på det nye klekkeriet for laks og sjøørret der
målet er 100.000 rogn årlig. Og de vil tilgjengeliggjøre fiskekort ytterligere.
Av spesielle vedtak nevner vi at forslaget om å lage en historisk prydbok om OFA i
tilknytning til 75-årsjubileet i 2011 enstemmig ble vedtatt. OFA har med sitt gode overskudd
lagt grunnen for finansiering av en slik bok.
Utfordringer for OFA er VAVs evnt. håndtering av Langlivassdraget (vannføringen),
Markaloven som kan påvirke negativt utviklingen av anlegget i Sørkedalen og
myndighetenes soneinndeling av markaørret som kan påvirke kostnadene for settefisk til
sone-2.
Under valgene ble styreleder Emil Andre Os gjenvalgt sammen med store deler av det
sittende styre. Ut går Knut Sollied fra Bærum jff. Det gav opprykk for Henrik Strømstad fra
Lørenskog, mens Erik Andersen går inn på ledig vararepresentant plass. Stein Wines
overtar Eriks plass i valgkomiteen.
Morris Michelsen ble tildelt OFAs hedersmerke etter mangeårig virke for OFA ikke minst som
styreleder og pådriver for moderniseringen av både virksomheten og organisasjonen.
Skrevet av Stein Wines

19.03.09 Årsmøte med antydning til gnist
23 fremmøtte aksepterte et betydelig driftsunderskudd men roste styret for meget god
jobb i 2008 og hittil iår.
Det var hyggelig stemning og brukbart fremmøte under sportsfiskernes årsmøte på
Tåsen. Gnisten kom under regnskapsbehandlingen. Ingen kommentar til det betydelige
underskuddet som fremkom pga. etterslep fra investeringer i jubileumsåret, men derimot ble
et par mindre poster til utstyr gjenstand for diskusjon.
Formannen forklarte bakgrunnen for postene. Årsmøtet aksepterte forklaringen men
anmodet samtidig om at det bør opprettes et anleggsregister hvor foreningens eiendeler
nedtegnes.
Det ble i tilknytning til årsmeldingen også diskutert hvordan OS nettsider kan utnyttes
økonomisk og forbedres innholdsmessig.
Et forholdsvis nøkternt budsjett ble vedtatt enstemmig. Økonomien etter jubileumsåret tillater
ikke de helt store utskeielser de nærmeste par år. Økonomien må nå bygges opp og bl.a.
siktes inn mot fornyelse av bua på dammen.
Alle valg ble gjennomført med akkalamasjon. Jan Johnsen sitter 2 nye år som formann. Jon
Erlend Dahlen og Anders Wold var nye fjes på varaplass i styret. Geir Gundersen rykker opp
som ordinært styremedlem etter Per Nilsen som denne gang trekker seg etter en rekke år i
styret. Lars Osa tok ikke gjenvalg på sin varaplass.
I etterkant av møtet ble Per Karlsen tildelt OS hedersmerke for sin innsats for foreningen i en
rekke sammenhenger. Per K. er den som alltid har stilt opp frivillig til barneaktiviteter, på
dammen eller på pilking, dugnader, innsats under NM-Fluekasting, fluekastekurs osv. Har
man trengt folk, er Per K. der beredt til innsats. Gratulerer.
Odd Barra ønsket at foreningen ville ta stilling til uforbeholden støtte til Jens Stoltenberg for
å drive gjennom Markaloven. Formannen lovet å ta saken opp i styret for om mulig sende en
støtteerklæring til Statsministeren i arbeidet med å etablere forslått Markalov.

13.03.09 O.S. fraråder Sjøørretkonkurranse i Indre Oslofjord
Sjøørretkonkurransen 25-26.4 i indre Oslofjord bør ikke gjennomføres pga. press på
en dårlig ørretbestand
Oslo Sportsfiskere har i brev til NJFF begrunnet hvorfor foreningen i år ikke ønsker å delta
som arrangør i konkurransen i Indre Oslofjord. Foreningen viser til stort press på
eksisterende bestand og forverrede leve- gyte- og vekstvilkår i fjorden .

Her er brevet:
Sjøørretkonkurransen 2009
Viser til kortfattet e-post av 2.3.2009 hvor vi informerer om at Oslo Sportsfiskere ikke ønsker
å være arrangør av sjøørretkonkurransen 2009 - i Osloområdet. Her er en mer utfyllende
redegjørelse.
Oslo Sportsfiskere finner det uheldig at en allerede utsatt sjøørret bestand skal settes under
mer press.
Sjøørret bestanden i indre Oslofjord har i de senere år hatt tilbakegang. Grunnene til dette
er mange og sammensatte. Oslo Sportsfiskere mener at en av grunnene er giftdeponiet ved
Malmøykalven, som åpenbart har ført til negativ innvirkning på vannkvaliteten og gjort
vannet mer grumsete. Det er også kommet inn rapporter fra dykkere som melder om slimlag
på bunnvegetasjon i deler av indre Oslofjord. Oslo Sportsfiskere mener dette er en sak som
burde få mer fokus fra NJFF.
Videre har sjøørret bestanden fått 2 kraftige tilbakeslag i en av Indre Oslofjords beste
gyteelver. Vi sikter til de 2 giftutslippene i Sandvikselva som førte til massiv fiskedød. Flere
årganger av gytefisk og yngel døde ut.
En understøttende grunn til vår avståelse fra sjøørretkonkurransen i år er de mange tilbakemeldinger fra våre medlemmer om et betydelig dårligere sjøørretfiske i indre Oslofjord. Det
er et faktum at under stamfiske i Lysakerelva og Akerselva høsten 2008 var det så å si totalt
fravær av sjøørret. Dette gir grunn til bekymring da dette er 2 av Indre Oslofjords største
elver.
I tillegg til dette, er det i de mindre bekkene med utløp i fjorden, dårlige gyteforhold. Oslo
Sportsfiskere mener at dette bør utbedres, slik at flere fisk kan gå opp i småbekkene. Dette
vil på lang sikt øke kvaliteten på sjøørretfisket i indre Oslofjord, og er noe som vår forening
ønsker blir et satsningsområde fra NJFFs side. Sjøørretbestanden i indre Oslofjord er også
truet på grunn av ulovlig garnfiske etter sjøørret.
Med vennlig hilsen
Oslo Sportsfiskeres styre

26.02.09 Instruktivt om Havabbor
Runar Kabbe (Nordisk fiskeutstyr) gav mange gode råd om hvordan lure Havabboren i
Oslofjorden på flua.
Omlag 26 tilhørere fra foreningen fikk med seg et svært innholdsrikt foredrag om
Havabborfiske fra Runar Kabbe som kjenner dette "nye" fiske i Oslofjorden.
Det ble både filmsnutt fra Runars nye Video om Havabborfiske, lekre naturbilder fra
Oslofjorden med fisk og fiskere og et velkomponert foredrag om Havabborfiske i våre nære
farvann.
Vi lærte at Havabboren slo seg ned i våre farvann omkring 1991/92 og har trivdes senere.
Gyter pelagisk og overvintrer i fjorden. Genetisk er det samme fisken som den engelske
seabass som liker røffe forhold som steingrunn og ujevne bunner med god
vanngjennomstrømning. Trives i varmt vann fra +16C og oppover. Det betyr fiske fra juni og
ut september. Havabboren trives på grunna hvor den jakter på småkrabber, børstemark og
sild / brisling. Fiskes etter som sjøørreten men med større fluer, gjerne 6 - 8 cm ! og lys bust.

Den overgår alt annet i kraft og styrke. Her gjelder det å ha god backing. 2 - 3 kilo er vanlig
størrelse i indre Oslofjord.
Mer om Havabboren kan du i lese i Runars artikkel i FastFisk jubileumsnummer 2007.
Nedenfor, Ulf Erik Forsbakk med en pen fisk. (foto Runar Kabbe)

Skrevet av Stein Wines

22.02.09 Klubbmesterskap i isfiske.
Årets klubbmesterskap i isfiske var i år som tidligere lagt inn i årets fylkesmesterskap
for Oslo.
Bogstadvannet var arena med masse snø og overvann. Men det ble kåret en verdig mester,
Anders Wold slo knock out på "gamlingene" og ble den yngste klubbmester på mange år.
Vi Gratulerer!

Anders med sitt OS whiskey glass.
Resultatene fra KM finner du på http://www.oslosportsfiskere.no/isfiskeresultater/KM2009.htm:

18.02.09 Med 4H på Bogstadvannet
Det var ikke flust med napp da Oslo Sportsfiskere og 4H-matskolen tok med barn fra
Tåsen og Jeriko på isfiske på Bogstadvannet i vinterferien. Men det ble mat på bålet!
Stort presseoppbud fra både NRK og Akersposten dekket begivenheten da mange barn
hygget seg på Bogstadvannet selv om det ikke ble fisk. Harald Hovde tok riktignok en for å
vise hvordan abbor ser ut. !

Reportasjen i Lokalavisen kan du lese på
http://www.lokalavisen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090218/NYHETER/707354814/1055.
Bilder fra Lokalavisen Groruddalen ser du på
http://www.lokalavisen.no/apps/pbcs.dll/gallery?Avis=LG&Dato=20090218&Kategori=NYHETER&
Lopenr=392867695&Ref=PH&Profile=1055.
Innslaget på Østlandssendingen ser du på http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/160363.

Harald viser frem hvordan abbor ser ut.

10.01.09 Klubbtur til Steinsfjorden
Vi startet fra Oslo litt før kl. 0900, ennå mørkt og litt tåke.
På andre siden av Sollihøgda klarnet det opp og etter hvert dukket også solen opp.
Vi var 8 fra OS som ville utfordre Steinsfjord abboren. Forholdene på isen var helt perfekte
for oss fiskere, rimdekket stålis, 20 - 30 cm.
Abboren var derimot ikke helt med idag, fangstene varierte fra 2 - 5 kg.

Erik Andersen toppet storabborlista med et flott eksemplar på 720g, deretter Kjell Kolstad
540g, Jan Johnsen 510g. En strålende dag på isen.

Erik med største abbor for dagen på 720g.
Harald mistet borekrona på isborret lørdag. Festeskruen hadde løsnet. Fikk melding nå
mandag om at han hadde funnet krona. Han hadde fisket med magnet på tre meters dyp.
Fiskeskrøne???
Jan

Nedenfor Knut Vadholm også med pen abbor (1.3 kg). Denne er fra Lyseren og svømmer
fortsatt rundt der nede.

Medlemsutvikling i Oslo Sportsfiskere
O.S. hadde pr. 23.12 .2008, 315 medlemmer (registrert som Aktive), herav 27 ubetalte.
Det betyr at vi igjen har en positiv tilvekst som har vært trenden de seneste 5 år.
De 27 ubetalte:
9 innmeldt i 2008 (ikke betalt)
11 innmeldt i 2007 (betalt 1 år)
2 innmeldt i 2006 (betalt 2 år)
3 innmeldt i 2005 (betalt 3 år)
2 innmeldte tidligere år.
Et stort tankekors er at hele 9 av 31 nyinnmeldte i 2008 ikke har betalt i det hele tatt.
Hvorfor ikke ? Har de ikke fått giro ? Har de mistet interessen allerede ? Hva er galt ?
Utgangspunktet er at de har meldt sin interesse stort sett pr. internett og fått
tilbakemeldinger fra foreningen med siste nummer av FastFisk, brosjyren vår med
medlemsfordeler, og stoffklubbmerket vårt til å feste på fiskervesten. Likevel velger
1/3 å ikke vedstå seg sitt medlemsskap. Her har vi en utfordring i å finne årsaker.
Blant de 315 er :
31 nyinnmeldt i 2008
32 nyinnmeldt i 2007
27 nyinnmeldt i 2006
17 nyinnmeldt i 2005
-------------------------------------90 innmeldt 1932 - 1990
53 innmeldt 1991 - 2000
65 innmeldt 2001 - 2004
107 innmeldt 2005 - 2008
Det denne oversikten viser er at vi har en trygg god kjerne av gode gamle medlemmer
som alltid vil være der. Overraskende mange er relativt ”nye” medlemmer. Nesten
skremmende mange er medlemmer siste 5 år. Det viser igjen (som vi vet) hvor viktig
det er å ta seg av nye, og hvilken forpliktelse det er for oss å følge opp nye !
Det positive er selvsagt at interessen fra så mange nye vitner om at flere og flere
oppfatter at O.S har et godt tilbud som virker såpass interessant at man melder seg inn.
Igjen – Holmendammen – det er nok det store trekkplasteret som vi må verne om, gjøre
enda mer ut av og satse på fornyelser.
Red.

Oslo Sportsfiskere resultatregnskap 2008
Post

Inntekter

200
201
202
204
205
206
307
302

Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg bøker / merker
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Preuthunhytta, leieinntekter
Medlemsmøter
Holmenbua bidrag / støtte
Refusjon strøm
Turer / arrangementer
Støtte NJFF, momsrefusjon
Støtte NJFF, barneaktiviteter
Inntekter Sjøørrett-arr
Jubileumsannonser & gaver

Faktisk 2008

Budsjett 2008

29.380,00
1.483,03
1.520,00
13.727,50
14.600,00
9.900,00
4.300,00
14.712,50
11.000,00
2.038,46
1.000,00
0,00
0,00
1.400,00
4.000,00

31.500
2.000

Totalt

109.061,49

104.700

Post

Utgifter

Faktisk 2008

300
301

Administrasjon
FastFisk Trykk
Porto mm.
Medlemsmøter
Gaver / Blomster
Turer / arrangementer
Barneaktiviteter
Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)
Holmenbua anlegg (vedl, invest)
Holmendam rest do-prosj. 71.770
- Frigjorte fondsmidler
- 16.972,70
Preuthun drift
Preuthun anlegg
Div. kurs
Fluebindekurs/Temakveld
Kontingenter
Utg. ved salg på Holmendammen
Innkjøp bøker / merker
Utgifter v/ Sjøørret-arr
Øreavrunding

305
314
316
315

302
303
314
315
305
306
307
308
313
309
204
202

9.290,00
13.411,25
11.840,00
15.461,50
2.261,00
784,00
7.615,60
9.982,00
6.808,00
54.797,30
15.584,22 1)
2.750,40
118,15
0,00
500,00
5.614,50
2.000,00
0,00
0,50

10.000
15.000
8.000
4.000
8.500
10.000
1.200
2.000
5.000
3.000
4.500

Budsjett 2008

14.000
11.500
12.300
13.000
2.000
5.000
6.000
9.000
7.000
67.400
- 16.972 50.428
15.000
5.000
1.000
3.600
1.200
4.500
0
2.500
0

Totalt
Underskudd

158.819,02
- 49.757,53

163.028
- 58.328

Sum

109.061,49

104.700

Noter
1)

Preuthun drift
Strøm
Forsikring
Komm. Avgifter

10.862
2.878
1.844
15.584

Regnskaps Balanse pr. 31.12.2008
Eiendeler
Kasse
Sparebank I, høyrente
DnB Foliokonto
Holmenbua
Preuthunhytta
Båt Skjerva
Sum eiendeler

4.061,31
17.249,23
43.897,44
10.000,00
64.000,00
1,00
139.208,98

Egenkapital og gjeld
Holmendammen anleggskonto
Avsetning 1.1.2008
585,35
Frigjort rest doprosjekt
- 585,35
Avsetning ungdomsarbeid
Avsetning 1.1.2008
16.387,35
Frigjort rest doprosjekt - 16.387,35
Ombyggingsfond HD
Avsetning 2008
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Bundet egenkapital 31.12.2008
Kapitalkonto 1.1.2008
- Underskudd 2008

188.966,51
- 49.757,53

- 49.757,53

Fri egenkapital 31.12.2007

139.208,98

Sum egenkapital og gjeld

139.208,98

Oslo Sportsfiskeres fond (SpB I høyrente)
Fond pr. 31.12.2007

67.669,90

Disposisjoner 2008 (renteoverføringer) - 7670
Renter 2008
+ 2990
Kostnader 2008
90
Fond pr. 31.12.2008

1)

1) Disposisjoner 2009
Renter 2008 – omkostninger
overføres Castinggruppen med kr. 2900.-

62.899,90

Oslo Sportsfiskere - budsjett 2009
Inntekter
Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg bøker/merker
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Preuthunhytta, leieinntekter
Medlemsmøter
Holmenbua bidrag / støtte
Refusjon strøm
Turer / arrangementer
Støtte NJFF moms
Støtte Barneaktiviteter
Inntekter Sjøørretarr.
Jubileums-annonser og gaver

Regnskap 2008
29 380,
1 483,
1 520,
13 727,
14 600,
9 900,
4 300,
14 713,
11 000,
2 038,
1 000,
0,
0,
1 400,
4 000,

Totale inntekter

Utgifter
Administrasjon
FastFisk trykk
porto
Medlemsmøter
Gaver, blomster
Turer / arrangementer
Barneaktiviteter
Holmenbua drift
Holmenbua anlegg
HolmenD rest do-prosjektet
Frigjorte fondsmidler
Preuthun drift (strøm, forsikr.)
Preuthun anlegg (vedlikeh)
Div.kurs med mer.
Fluebindekurs/temakvelder
Kontingenter
Utg. ved salg på dammen
Innkjøp bøker / merker
Utgifter v/ Sjøørretarr.
Øreavrundinger
Totalt Utgifter
Overskudd / Underskudd
Sum

Budsjett 2008
31.500,2.000,0,10.000,15.000,8.000,4.000,8.500,10.000,1.200,-

Budsjett 2009
36 500,
1 500,
1 000,
14 000,
15 000,
8 000,
4 000,
10 000,
0,
2 500,

2.000,5.000,3.000,4.500,-

2 500,
30 000,
0,
0,

109.061,-

Regnskap 2008
9 290,
13 411,
11 840,
15 462,
2 261,
784,
7 616,
9 982,
6 808,
71.770
- 16.973 54 797,
15 584,
2 750,
118,
0,
500,
5 614,
2 000,
0,
1,
-

158.819,49,758.109,061,-

104.700,-

125 000.-

Budsjett 2008
14.000,11.500,12.300.13.000,2.000,5.000,6.000,9.000,7.000,67.400
- 16.972 50.428,15.000,5.000,1.000,3.600,1.200,4.500.-

Budsjett 2009
14 000,14 000,15 000.15.000,3 000,5 000,10 000,10 000,10 000,-

2.500,0,-

0,0,-

163.028,58.328104.700,-

123.500,1.000,125.000,-

-

0,11 000,5 000,2 000,1 000,2 000,7 000.-

Hvor er dette ?
Bildene i forrige nummer var fra hhv. Blankvannsbråtan og Mago. Som ventet kjente
flere igjen Blankvannsbråtan, mens derimot den karakteristiske låveprofilen på Mago
ved Nordvannet var verre å identifisere. Vår kasserer Erik Andersen vet vi er meget
godt kjent i marka. Han var eneste med rett svar og krus er derfor fortjent.
Neste oppgave har vi fått fra et medlem som mener dette kunne være en passende
oppgave. Vannet som er avbildet i fugleperspektiv ligger et stykke nord i marka.
Var nok mer populært fiskevann tidligere enn i dag. Hva heter det ?

Returadr:
Oslo Sportsfiskere
Boks 989 – Sentrum
0104 Oslo

Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre medlemsblad.
Du finner oss på nettet : http://www.oslosportsfiskere.no
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