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OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) 
Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo,  bankkonto. 5001.06.26096 

e-post:  post@oslosportsfiskere.no   

 

 

STYRET  fra 18.3.2010 

 

Funksjon          Navn                             Adresse                                                  Tlf. priv.         Mobil   

Formann: Marius Warnken         Trondheimsveien 111- oppg. 2 22715620      93092250 

                                                           Marius.w@tele2.no 

Nestformann: Geir Gundersen Rolf E. Stenersens alle 35                  97151079     97151079  

                                                           geirhg@student.hf.uio.no 

Kasserer: Erik N. Andersen Hasleveien 41b, 0575 Oslo            22354800      95223194 

                                                           eriknandersen@hotmail.com 

Sekretær: Stein Wines  Stasjonsveien 40 b, 0772 Oslo          22490496      99593755   

                                                           stein.wines@gjensidige.no                                                             

Styremedlem:  Anders Wold             Kvartsveien 11, 1158 Oslo                                     40482867 

                                                           wold_anders@hotmail.com     

Styremedlem: Norvald Langeteig Skogbrynet 37 c, 0283 Oslo             22508207       90589507 

                                                           norvald.langeteig@getmail.no 

1. Suppleant:   Jon Erlend Dahlen     Hagabråten 4, 1359 Eiksmarka                               48168309   

                                                           jonerlenddahlen@hotmail.com 

2. Suppleant: Hallvard Lid    Grandeveien 11 B, 0286 Oslo          22555421       41164915   

                                                           hallvard.lid@getmail.no 

3. Suppleant: Tor-Egil Holmen        Stasjonsveien 56, 0771 Oslo                                   90729355     

                                                 tholmen@deloitte.no 
 

UTVALG 

Møteutvalg:  Erik Andersen,  Norvald Langeteig, Marius Warnken 

Turutvalg:  Faste turer (Jon Erlend Dahlen, Marius Warnken),  

Sommertur (Hallvard Lid, Stein Wines) 

Hytteutvalg:  Jan Johnsen, Stein Wines, Harald Hovde  

OFA-oppmann: Erik Andersen 

Lysakerelva:  Knut Vadholm,  

Oslo Elveforum:  Knut Vadholm,  

FastFisk red.:  Stein Wines  email: stein.wines@gjensidige.no  

Web.red.:  Stein Wines hovedsider, Harald Hovde isfiskesider 

Vaktmester dammen:  Stein Wines, assistent Tor-Egil Holmen 

Skolekontakter:  Jon Erlend Dahlen (Voksen), Stein Wines (Smestad), Erik Andersen (Løren), 

Ungdomsutvalg:  Jon Erlend Dahlen, Geir Gundersen, Anders Wold 
   

PREUTHUN-HYTTA 

Utleiekontakt Jon Erlend Dahlen, tlf. 48168309 / Stein Wines, tlf. 99593755  
 

REVISORER 

Tore Raaer,  Knut Vadholm 
 

VALGKOMITE 

Wilhelm Zickfeldt, Geir Granli, Odd Eriksen (leder) 
 

CASTING-STYRET  (fra juni 2009) 

Bjørn Anders Forberg, Norvald Langeteig, Johanne Bøckmann, Nina F. Edwardsen 

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
mailto:stein.wines@gjensidige.no


 3 

 

 

 

Formannen har ordet. 
 

Ny formann av året er Marius Warnken. 38 år gammel må han sies å være en av ”ungdommene” i 

Foreningen. Kom til Sportsfiskerne i 1999, innvalgt til styret i 2005 som varamedlem, senere 

nestformann  fra 2007. Opprinnelig Lillehammergutt. Trådte sine fiske-barnesko i Lillehammer 

Sportsfiskerklubb, en av de virkelig ærverdige gamle fiskeforeninger i landet grunnlagt allerede i 

1931, året før O.S. 

Marius er ihuga fluefisker og brenner for de unge. Jobber med barn og ungdom i sitt daglige virke i 

skoleverket.  Utenom jobben reiser Marius langt og lenger enn langt på jakt etter storørreten, fra 

Finnmark – Kola til Sør-Amerika – Patagonia. 

Tør vi nevne at han også er en av ”Klanen” !  Ikke forstyrr Marius når Vålerenga har kamp. Han 

følger alle kamper, hvor det måtte være.  

 

Nedenfor kommer Marius egne betraktninger som ny formann. 

 

Red. 

 

Ja, så var tiden kommet for at man for første gang skulle skrive noen ord til leserne av Fast Fisk, etter 

at en ble valgt som formann for Oslo Sportsfiskere på årsmøtet som ble avholdt i mars. Det ble sagt at 

nå har de yngre tatt over driften av klubben, men jeg vil berolige alle med at vi vil fortsette med det 

fine arbeidet som de tidligere styrene har gjort under ledelse av Jan Johnsen. Men noen forandringer 

vil det sikkert bli. Noe av det vi vil ta fatt i med en gang er ungdomsarbeidet i klubben. Vi har tre 

unge styremedlemmer som brenner for å sette i gang med dette. Så dette skal bli spennende. 

 

Ellers så har jo våren endelig kommet og vi kan nok en gang se frem til at sesongen skal begynne med 

fiske i elver og vann. Selv om jeg er ganske sikker på at isfiskerne er helt uenig i det jeg sier, der de 

reiser febrilsk rundt i landet for å finne sikker is, så er det nå selve fisket begynner. Det er nå vi skal 

komme oss ut og vekk fra bindestikka, og endelig få prøve ut de nyeste kreasjoner på vakende fisk. 

Og er man ikke fluefisker, så er ikke det noen grunn for å sitte i sofaen og sture. Det er bare å stille 

seg i startblokkene, for nå er det ikke lenge til at isen går i Østmarka og deretter i resten av 

Oslomarka. For det er viktig å huske på at det er ikke hva fisken blir tatt på som er viktig, det er 

gleden av det å få fisk som er det essensielle i det vi driver med. 

 

Men før dette skjer, så er det en del aktiviteter som skal gjennomføres. Den første viktige aktiviteten 

jeg vil be alle om å møte opp på, er dugnaden på Holmendammen. Denne blir avholdt tirsdag 27. 

April. Her skal vi rydde og gjøre det trivelig rundt bua, slik at alt er klart til åpning av dammen tirsdag 

4. Mai. Etter dette er det klubbkveld hver tirsdag til langt ut i september. Så benytt tirsdagene på 

dammen. Ikke minst til en prat, og kanskje til litt kastetrening. 

 

I år skal vi holde tre fluekastekurs i egen regi. Vi skal ha de to faste kursene våre i  mai, og et 

ungdomskurs i juni. Ellers er dammen full av aktiviteter i mai og juni. På de fleste dagene er det 

allerede fastsatte aktiviteter. Ta en titt på kalenderen i bladet. 

 

Fram til neste utgivelse av Fast Fisk, så ønsker jeg dere en riktig god fiskesommer med mange fine 

fisketurer. Kanskje blir årets tur en av fisketurene i klubbens regi. 

 

Knæk og Bræk! 

 

Marius 
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Klubbaktiviteter våren / sommeren 2010  
 

Aktivitetsplanen for våren / sommeren er gjengitt nedenfor. Aktivitetene vil dere finne 

igjen på nettsidene (www.oslosportsfiskere.no). Noe av planen finner dere også i 

FastFisk nr. 1/2010.  

Vi ser frem til en fin vår og sommer med mange fiskegleder og aktiviteter i 

foreningsregi. Dammen vil være treff-stedet hvor man møtes og utveksler erfaringer og 

historier eller bare kommer for sosialt samvær med fiskevenner og likesinnede.  Det vil 

være nok av ledige kvelder for medlemmene selv om dammen som vanlig er bortleid til 

3 av våre samarbeidspartnere på enkelte dager. Ikke så mye som i fjor. Vi trenger disse 

leieinntektene.  

Fra slutten av juni blir det mer romslig på dammen og styret vil fortsette med praksisen 

fra i fjor med å ha bua åpen på tirsdager også hele september.  

Vi har vært uheldige med oljeutslipp i Holmenbekken i slutten av mars. Dette har gitt 

dammen et lite hyggelig vannspeil. VAV har gjort det de kan for å begrense skadene. 

Nå er det vær og vind som vi håper raskt vil bedre forholdene. 

I øyeblikket er det langt igjen til badevannskvalitet på dammen som er et av våre  

langsiktige mål. 

 

For full oversikt over aktiviteter, følg med på nett-sidene våre. 

 

 

April Ti. 27  

 

 

 

 

Dugnad på dammen.  

Årlig vedlikehold i samarbeid med Ris Vel. Vi trenger folk. 

Kontakt Stein Wines 99593755 for spørsmål. Ta med rive 

eller grensaks. Vi skal olje bryggene, rake og rydde og gjøre 

det trivelig i og rundt bua. Trappen bak må rettes opp. 

Den har seget i vinter eller slått seg i vårløsningen. 

 

Mai Ti. 4. 

 

 

 

On. /To. 

5. – 6.    

 

 

Lø 8. 

 

 

 

On. / To. 

19. – 20.  

 

 

Åpning av dammen.  

Demo av årets nyheter fra ”Stram Line”. Vi serverer kaffe, 

pølser, vafler, brus til hyggelige priser.  

 

1. fluekastekurs (1-hånds)   
På Holmendammen med utstyr fra Orvis (Vidar Paulsen – 

Bios).  

 

Dugnad Preuthun.  

Stikk innom fra kl. 1000 og delta i vårens gjøremål på hytta 

ved Skjervevannet. Det blir mest sjauing med ved. Kutte opp 

stokkene fra sist høst og fortsette ryddingen mot nabo. 

 

2. fluekastekurs (1-hånds) 

På Holmendammen  med utstyr fra ??? Vi jobber med å få 

napp med en ny forbindelse. 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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En dag 

 

 

Lø/Sø. 

29 – 30. 

Årsmøte i Castinggruppen  

kl. 1800. Bakkekroen en dag sent i mai. Følg med på nettet 

 

NM fluekasting  

På Holmendammen. Enhånds og to-hånds. Se 

Castingforbundets nettsider. www.castingforbundet.no. 

I år er det 10-årsjubileum for NM på dammen 

 

 

Juni| 

 

1. / 9. / 10. 

 

 

On. / To. 

9. - 10. 

 

 

Skolebarn på dammen.  

3 formiddager med fiskesti og fiskeskole,   

 

Fluekastekurs for ungdom 

To ettermiddager med fluekastekurs  for ungdom (kr. 200.-) 

 

 

Juli Lø. 3 –  

Lø. 10 

 

 

 

 

Lø. 24 – 

Lø. 31 

Foreningstur Lierne – Nord-Trøndelag  

Fisketur til Øvre Sandøla / Otersjøen ved Nordli. Se FastFisk 

no.1/2010 og dette nummer. Det er fortsatt ledige plasser. 

Kontakt Hallvard Lid (hallvard.lid@getmail.no)  

tlf. 22555421 el. Stein.wines@gjensidige.no for påmelding.   

 

Ungdomstur til Hardangervidda (uke 30) 

Marius Warnken tar med seg en gjeng fra klubbens 

ungdomsgruppe. Egen innbydelse kommer 

  

August Lø.14 –   

Lø. 21. 

 

 

 

 

 

Sø. 22. 

 

 

 

 

 

 

Ti. 24. 

 

 

 

 

Foreningstur Hardangervidda (uke 33) 

Fisketur på Vidda ved Nilsbu innenfor Rauhelleren ved 

Langesjøen. Denne uken er reservert for kun forenings-

medlemmer og blir vel det vi kaller ”rakfisk-turen”. 

Kontakt Erik Andersen (95223194) el. 

stein.wines@gjensidige.no  (99593755) for påmelding. 

 

Familiedag Holmendammen.  

Vår versjon av ”Fiskesommer”.  Det blir fiskesti og markfiske 

for barna og grilling av pølser og evnt. fisk. Saft og kaffe. 

Frivillige mannskaper fra foreningen er ønsket. Meld fra til 

sekretæren at du kan hjelpe til om du ikke allerede er 

kontaktet. 

 

Klubbmesterskap fluekasting  
På dammen kl. 1830. Premier. Fra i år er det satt opp en ny 

vandrepremie (Stort Tinnkrus) sjenket av Jan Johnsen. 

 

http://www.castingforbundet.no/
mailto:hallvard.lid@getmail.no
mailto:Stein.wines@gjensidige.no
mailto:stein.wines@gjensidige.no
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Sept. 

 

Sø. 5.9 

 

 

 

Lø. 11. 

 

 

 

 

 

Helg 17-19. 

 

Familiedag Holmendammen. 

Ny barnedag på dammen etter samme mønster som  

22. august  

 

Tur til Langåra. 

Heller ikke i år fikk vi til noen sjøfisketur i April. Vi prøver 

igjen og vi går primært etter torsk.  Påmelding til Marius 

Warnken 93092250. 

 

 

Harrtur til Østerdalen.  Påmelding til Marius  93092250. 

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  
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Utleiekalender Holmendammen 2010 
 

 

Nedenfor ser man hvordan dammen er disponert på vårsesongen mht. aktiviteter på 

ettermiddagen. Tirsdagene er forbeholdt medlemmene. Ikke fullt så mange utleide 

dager til våre samarbeidspartnere i år. Det betyr mer ledig til medlemmene, spesielt i 

juni.  
 

        April Mai Juni 
1 tor Skjærtorsdag 1 lør Off.høytidsdag 1 tir Klubbkveld 

2 fre Langfredag 2 søn Nordisk 2 ons Jesting 

3 lør Påskeaften 3 man Nordisk 3 tor Jesting 

4 søn 1. påskedag 4 Tir Åpning m/Stram Line 4 fre   

5 man 2. påskedag 5 ons Fluekastekurs 5 lør Stram Line 

6 tir   6 tor Fluekastekurs 6 søn Stram Line 

7 ons   7 fre   7 man Jesting 

8 tor   8 lør Stram Line 8 tir Klubbkveld 

9 fre   9 søn Stram Line 9 ons Fluekastekurs BU 

10 lør   10 man Nordisk 10 tor Fluekastekurs BU 

11 søn   11 tir Klubbkveld 11 fre   

12 man Uke 15 12 ons   12 lør Stram Line 

13 tir   13 tor Kr.himmelfartsdag 13 søn Stram Line 

14 ons   14 fre   14 man Uke 24 

15 tor   15 lør   15 tir Klubbkveld 

16 fre   16 søn   16 ons   

17 lør   17 man Grunnlovsdag 17 tor   

18 søn   18 tir Klubbkveld 18 fre   

19 man Uke 16 19 ons Fluekastekurs 19 lør   

20 tir   20 tor Fluekastekurs 20 søn   

21 ons   21 fre   21 man Uke 25 

22 tor   22 lør   22 tir Klubbkveld 

23 fre   23 søn 1.pinsedag 23 ons   

24 lør   24 man 2.pinsedag 24 tor   

25 søn   25 tir Klubbkveld 25 fre   

26 man Nordisk 26 ons Nordisk 26 lør   

27 tir Dugnad 27 tor Nordisk 27 søn   

28 ons   28 fre Jesting 28 man Uke 26 

29 tor Nordisk 29 lør NM Fluekasting  29 tir Klubbkveld 

30 fre   30 søn NM Fluekasting  30 ons   

      31 man Jesting       
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Er du med på Grasrotandelen ? 
 

Du kan fortsatt gi din støtte til vår forening  når du tipper uten at det koster deg en 

krone ekstra.  Norsk Tipping administrerer ordningen som innebærer at 5 % av 

innsatsen din går automatisk til den foreningen du vil støtte uten at det går utover 

tippeinnsatsen din. Du kan når som helst bytte støtteforening. Grasrotandelen vil da 

gjelde fra byttetidspunktet. 

 

For å knytte deg til Grasrotandelen trenger du Norsk Tipping Spillerkort. Dette får du 

kjøpt hos kommisjonær. Svært mange har et slikt spillerkort allerede. 

 

Du velger støtteforening på følgende enkle måte: 

 

Gå til kommisjonær (Narvesen m.fl.) Ta med deg strekkoden (se over, denne gang er 

den lesbar !) og spillerkortet ditt og si du ønsker å støtte Oslo Sportsfiskere. I 

strekkoden ligger OS registreringsdata. 

 

Du må ikke ha strekkoden. Det holder om du hos kommisjonær oppgir 

organisasjonsnummer = 885004822  og / eller navn = Oslo Sportsfiskere 

 

Du kan også registrere din støtte på Internett. Opplysninger om dette finner du på 

www.grasrotandelen.no 

 

Gi din støtte til Oslo Sportsfiskere !  (Takk igjen til dere 21 som allerede er med) 
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Sommertur 2010 – Lierne,  Nord Trøndelag,  3 – 10. juli   

 
Vi minner om turen til Øvre Sanddøla, Nord Trøndelag i juli. Se FastFisk no.1/2010. 

Viser også til utdelt ”prospekt” på et av vinterens medlemsmøter. 

 

Denne turen går i uke 27. Vi har stedet fra lørdag 3.7 kl. 1400. Siden det er ganske lang 

reise, 25 mil fra Trondheim, tar vi sikte på å reise fredag ved 13 – 14 tiden og stanse for 

en overnatting i Levanger-traktene. Derfra er det ca. 17 mil videre.  Vi samler oss i 

privatbiler. 

Vi sakser fra ”reklamen” for stedet:   

 
Øvre Sanddøla, 1 boenhet – 8 senger. 

Øvre Sanddøla  Nordli - 2 km. eksklusivt fiske. 

 

Vi tilbyr smakfull hytte som ligger idyllisk til ved Otersjøen i innløpet av Øvre Sanddøla. Her kan du 

boltre deg med 2 km. eksklusivt brunørretfiske fra sørsiden av elva.. 

Ørreten er sprek og av meget fin kvalitet. Vanlig størrelse ligger på 300 – 500 gram, med gode sjanser 

for større fisk. Sanddøla har alt, fosser og stryk, dype kulper og vide elvesvinger omkranset av en flott 

canyonlignende dal. I tillegg er  hytta et førsteklasses utgangspunkt for ørretfiske med båt i Otersjøen 

og Oternessundet som ligger mellom Otersjøen og Skjelbredvannet.  

 

Fantastisk ørret i unikt område. Flott hytte med stengt bilveg frem til hytta. Beliggende ved enden av 

Otersjøen som er elva Sandølas kilde. Fantastisk eksklusivt ørretfiske 2 km av Sandøla og 14 ft 

Lassebåt følger hytta. Flott utgangspunkt for turer inn i Blåfjella nasjonalpark, 

 

 

Påmelding til  hallvard.lid@getmail.no , tlf.  22555421 eller e-post til sekretæren: 

stein.wines@gjensidige.no. Så snart som mulig, senest innen 15.5.  Denne turen passer 

for fiskere i alle aldre. Ta en prat om turen på dammen ! 

 

 

 

 
 

mailto:hallvard.lid@getmail.no
mailto:stein.wines@gjensidige.no
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Nå kan du leie terreng på Hardangervidda av Oslo Sportsfiskere ! 

 
Vi har nå inngått åremålsleie av et terreng på Hardangervidda som vi har annonsert i 

forrige nummer av FastFisk.  

Lomvika –området ligger ved Langesjøen midt på Hardangervidda med adkomst fra 

Tinnhølen (Trondsbu). Trondsbu kan man kjøre til fra nordsiden av vidda (riksvei 7) 

like før Dyranut ca. 3 mil fra Haugastøl.  Grunneier (www.havardsrud.no) har en hytte, 

Nilsbu, som ligger i vestenden av Langesjøen som er 12km lang. Avstand fra  Nilsbu til 

Trondsbu er 7 – 8 km  dvs. ca. 2 timers gange i relativt lett terreng. Man kan kjøre til 

”Byen” fra Trondsbu ifbm. garnfiske. Da blir turen 2-3 kilometer kortere. 

 

Vi har lagt ved foreløpig leiekontrakt som viser diverse detaljer rundt det hele. Med 

utvidet fiskekort er det kort vei og et flott utgangspunkt for fiske i en rekke vann i 

området. Erik Andersen vil administrere utleien overfor klubbmedlemmene. Marius 

Warnken tar seg av ungdomsturen som er berammet til uke 30. 

 

Leiereglene ser du nedenfor. Om du kan tenke deg en uke på Hardangervidda med 

venner, alene eller andre i foreningen så ta kontakt med Erik Andersen.   

 

Søknadsfrist:  15. mai til  eriknandersen@hotmail.com, tlf. 95223194 eller e-post til 

sekretæren: stein.wines@gjensidige.no.  

 

Du søker om den eller de ukene du ønsker. Pris kr. 5000.- uansett antall (maks 6). 

NB ! Styret gjennomfører trekning dersom flere er interessert i samme uke.  

Du kan naturligvis snakke med andre i foreningen og samle dere om en uke. Dere får 

da en stemme hver. Vi ser hvordan dette fungerer og finner løsninger ved kollisjon. 

 

Leieregler: 

1. Leie går fra lørdag til lørdag. Bytte kl. 1300. 

 

2. Søknadsfrist 15.5. Loddtrekning mellom flere søkere dersom det er flere som ønsker  

    samme uke. OS-styret foretar trekningen. 

 

3. Etter søknadsfristen utløper er det førstemann som søker som får leie (hvis ledig) 

 

4. Leie for en uke koster kr. 5000.- (inntil 6 deltagere) og betales forskuddsvis til O.S. 

    Om man ønsker baggasjetransport, avtales dette med Utleier (koster ekstra). 

 

5. Det er plass til maks 6 personer. Leietaker må være medlem av OS. Medlemmet kan 

    ta med seg hvem han/hun vil og står som ansvarlig for turen aktuell uke.  

 

6. Leietaker er ansvarlig for at telt og leirplass er ryddig etter bruk. Flasker og søppel   

    skal tas med ut av området om det ikke kan brennes. Ingen unnskyldning at det var  

    rotete når man ankom.  

 

http://www.havardsrud.no/
mailto:eriknandersen@hotmail.com
mailto:stein.wines@gjensidige.no
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Forslag til Leieavtale 

 for øvre og nedre Lomevikan på Hardangervidda. 

utleiere Vilhelm og Gudbrand Håvardsrud 

leietaker Oslo Sportsfiskere v/Erik Normann Andersen 

 

 

1. Leiavtalen varer fra 5. juli 2010 til 10. september 2013, men etter ett år gjensidig mulighet for 

oppsigelse. 

 

2. Utleier holder båt med årer i begge vann. 10 fiskegarn. Militært lagstelt med vedovn, tregulv 

for 6 personer, gassapparat og diesel for vedopptenning. Kjeler for koking og steikepanne. 

Utleier leverer årlig 10 sekker bjørkeknott og en 11 kg propanflaske. Teltet settes opp på 

halvøya i nedre tjern. Utleier etablerer latrine på samme øya bak haugen. Oppgravet hull med 

mer. 

  

3. Utover fiske med utleiers garn kan det benyttes alle typer håndredskap. I tillegg til eksklusivt 

fiske i Øvre og nedre Lomevikan kan det fiskes med stang fra land i Langesjøen fra 

Lomevikåe til Skrekksbekken. Fisket ellers i vassdraget er ikke eksklusivt. Fangstrapport skal 

føres med antall fisk og kilo usløyet fisk. Det bør høstes mellom 100 og 150 kilo fisk i 

sesongen. Garnfiske er ikke påkrevet. 

 

4. Utleier setter opp lagsteltet til 5. juli. Er ikke teltet i bruk/uten tilsyn over lengre perioder må 

leietaker ta det ned. Etter 25. august setter utleier opp teltet etter avtale pga. villreinjakt. Det 

skal holdes ryddig i ”leirområde.” Søppel skal tas med hjem eller brennes. Utleier legger opp 

båter og telt for vinteren.(10. september) 

 

5. Levering/frakt av ved og propan utover det som er i avtalen, må avtales i god tid med utleier. 

Det samme gjelder ved behov for transport av baggasje. Transport gjøres ifbm. med leieskifte 

hver lørdag kl. 1300 ved innreise, kl. 1400 – 1600 ved utreise. Baggasje fraktes til / fra Nilsbu. 

Pris for baggasjetransport er 225.- pr. pers t/r. Mellom Nilsbu og telt må det bæres. 

 

6. Det kan kjøres fra Tinnhøldammen inn til Byen med inntil 2 biler i forbindelse med garnfiske i 

Lomevikan. Kjøring til Tinnhølen er greit. Bomavgift kr. 50.- pr. bil. 

 

7. Årlig leie er kr. 28.000,- inkl mva. Denne betales forskuddsvis innen 15. juni. 

 

 

 

 

Oslo/Uvdal…………………. 

Oslo Sportsfiskere       Vilhelm Håvardsrud 
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Nedenfor er et kart over området. 

 

Nilsbu ser man nedenfor midten til høyre på kartet. De to vannene med eksklusivt fiske 

ligger i vassdraget mellom Torjusstjønna og den store Langesjøen. Teltet er plassert 

ved vannet som ser ut som en liten trekant på kartet. 

 

Vi minner om at uke 30 er satt av til ungdomsturen (spesielt inviterte medlemmer), 

mens uke 33 er offisiell klubbtur, åpen for alle medlemmer (maks 6) og ikke eksklusiv 

for en enkelt leietaker med venner.  
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Fra www.oslosportsfiskere.no sakser vi div. nyheter siden forrige 

nummer av FastFisk. 
 

 
14.04.10   Oljesøl på Holmendammen 
I slutten av mars ble det observert oljesøl og døde fisk i innløpsbekken til dammen. 

Årsaken har vist seg å være feilkonstruksjon av ny kum med nytt overløpsrør for 
overflatevann anlagt fra Tråkka ifjor kombinert med uheldige utslipp. 

Uheldige omstendigheter har gjort at olje fra en feilfylling hos en nabo i Tråkka og noe kloakk 
er trukket inn i overløpsledningen. VAV har vært på stedet og skylt ren ledningen. Også 
brannvesenet har vært på stedet med lenser. Kummen det er snakk om vil bli ombygget.  

Sølet har ført til en viss fiskedød og det er observert døde frosker.  

Forsker Åge Braband ved UiO har fått i oppdrag av VAV å undersøke nærmere 
faremomenter ved utslippet. Holmendammens venner har parallelt tatt kontakt med Hr. 
Pavel fra Zoologisk museum for å gjøre sine undersøkelser. Foreløpige vannprøver viser 
at forurensningene er under gitte faregrenser. 

Styret   

 

23.03.10   Godt år for OFA 
Greit årsmøte på Haraldsheim. 45 tilstede hvorav 34 stemmeberettigede.  
 
Av de 34 var 6 fra Oslo Sportsfiskere. Bra. Vi fikk høre om et hyggelig år for OFA som mener 
de har nådd sine mål med god margin. Man har kontroll på økonomien (123’ i overskudd) og 
jubileumsbokprosjektet går på skinner. 
I fortsettelsen var leder Emil Andre Os inne på at de ønsker et større engasjement fra Oslo 
Kommunes side. Et møte med byråden er på trappene. Man tenker seg f.eks at Akerselva-
prosjektet forankres politisk. Det må være en fjær i hatten å vise utad at man kan ha en 
lakseførende elv midt i en europeisk hovedstad. Videre ønskes bidrag fra kommunen til 
historieboken (OFAs 75 årige jubileumshistorie). 
 
Fiskekortsalget har i 2009 gått noe opp, men man sliter for å nå 10.000 solgte kort. 
Inntekstmessig er det stadig ryggraden i økonomien (68% av inntektene). På utgiftsiden 
utgjør varekost og lønninger til sammen 71% av kostnadene. 
 
I 2010 vil Akerselva-prosjektet prioriteres. Videre satsning på barn og unge gjennom ”Fiske i 
Storbyen” så sant man fortsatt får midler. Markedsføringen av virksomheten med stands på 
innfartsårene til marka utvides i 2010. I år blir det utdeling av fiskesett fra Elbe. 
Medlemsdatabasen gås gjennom på ny for å få enda bedre kontroll og korrekte data over de 
mange gode hjelpere fra foreningene. Ellers hilses fornyet avtale med VAV velkommen. Det 
betyr 400.000 i kassen. 
 
Gaute Heyerdahl serverte smakebiter fra det foreløpige manus på jubileumsboka. Den blir 
bra ! Den forhåndsselges allerede fra i sommer og har foreløpig fått støtte fra Løvenskiold og 
Oslo S utbygging ! 
 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Valgene gikk uten bølger. Emil Andre og Amund Alm fortsetter i sine roller som formann og 
nestformann. Eneste utskiftning i styret var Hans J. Røgeberg som viker plassen til Rolf 
Guldbrandsen (begge Oslomarka). Det betyr at  ledig plass som 3. varamann inntas av Asle 
Øynes lagleder på lag 506 (oslomarka). Fra O.S rykker Jon Erlend og Erik A. opp som 1. og 
2. varamann. 
 
 

 

 

22.03.10   Kontrakt inngått om fisketerreng på Hardangervidda 
Eksklusivt fiske tilbys medlemmene midt på Hardangervidda i juli og august. 
 
Mulighetene for åremålsleie ble annonsert i FastFisk nr. 1 / 2010.  
 
Erfaringene etter turen noen hadde ifjor ved Langesjøen 7-8 km sør for Tinnhølen var 
såpass positiv og kontrakten med grunneier såpass attraktiv at JA dette går vi for. 
Det betyr overnatting i telt på vidda (relativt god plass til 6), et stykke å gå, men muligheter til 
å få fraktet baggasje. 
 
Nærmere detaljer omkring opplegget finner du i dette nummer av FastFisk 2/2010. 
 

 

 
NB !  Husk å søke ønsket uke innen 15.5.2010. 
Sendes eriknandersen@hotmail.no eller stein.wines@gjensidige.no  
 
 
 
 
 
18.03.10   OS årsmøte - med formannsskifte 
Jan Johnsen trådte ut av styret etter 12 år. En vedmodig begivenhet.  
 
Greit møte som vanlig i foreningen med de sedvanlige 23 tilstedeværende. Merkelig hvor 
stabilt dette er år om annet. 
Det store spørsmålet iår var om valgkomiteen hadde greid å selge inn formanns-stillingen til 
Jans arvtager. Ingen lett oppgave å overta etter en så markant personlighet som har gjort så 
mye for foreningen. 
Det viste seg at Marius Warnken tok utfordringen. Og takk for det. Han vil selvsagt bli støttet 
av hele styret med Geir Gundersen på ny nestformannsplass i spissen. 
 
Jan Johnsen overlot foreningen til den ny ledelse etter å ha levert et overskudd som tillot 
fondsavsetninger på hele 62.500,- 
 
Ny i styret (på varamannsplass) ble Tor-Egil Holmen. Anders Wold rykket opp fra 
varamannsplass til ordinært styremedlem. Med dette så har ungdommen overtaket i styret. 
Bra ! 
 
Fullt referat følger i FastFisk i slutten av april. 
 
Skrevet av Stein Wines 

 

mailto:eriknandersen@hotmail.no
mailto:stein.wines@gjensidige.no
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15.03.10   Isfiske på Dælivann med Smestad skole 
24 førsteklassinger og 2 lærere fra Smestad skole møtte oss på Dælivann. 

En strålende fin dag med fiskebett man bare kan drømme om. Jeg tror alle fikk fisk også 
denne gangen. 

Her er noen glimt. 

 

 

 

Bål med grilling av medbrakte pølser hørte med. 

Skrevet av Harald Hovde
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07.03.10   Flott pilkedag på Bogstad med barna 

Det var annonsert med familiedag. Og det ble det, for familien Zickfeldt! 12 
medlemmer + nestoren selv. 

Det var nemlig ikke besøk av andre foreldre med barn. Ikke helt sant forresten. Først kom 
familien elg (mor, far og barn) travende fra Bogstad og nordøstover. Stoppet litt og så på oss 
før de forsvant mot "overfloden".  

Så var det familien Zickfeldt som gjorde seg bemerket ved nær fullt oppmøte. 6 voksne + 6 
barn og så omsider pater familias selv ut på dagen. Og det ble både abbor, varme pølser, 
solbærtoddy og jegerkaffe (etter et par fornyede oppkok). Elgfamilie nr. 2 med 5 medlemmer 
nærmet seg deretter, men forsvant raskt når alle barna begynte å løpe etter dem. 

Flott dag med solgløtt og vindstille. Noe overvann, men Marius, Norvald, Geir og Odd E 
 tråkket gode løyper mellom  borehullene, så de fleste holdt seg tørre til bens. Stein og Per K 
holdt fortet ved bålet og holdt dampen oppe med både vårt og tørt. 

En hyggelig dag. Synd den kolliderte med så mange andre barneaktiviteter, bl.a Barnas 
Holmenkolldag. Vi hadde kapasitet til langt større besøk. Men takk til mange gode hjelpere 
anyhow. 

Skrevet av Stein Wines 

 

 

 

 
 
25.02.10   Igjen bra fiskedag med 4H 
40 barn fra 4H fikk 2 fisk men var fornøyd på tross av store snemengder og ganske så 
kaldt. 

4H er et behagelig bekjentskap. 3 disiplinerte klasser besøkte OS på Bogstad og fikk hjelp til 
å hale iland 2 abbor ! 

Men barna var ute , hadde med masse mat og stortrivdes både på isen og ved bålet . Ikke 
bare ett bål, men 3 bål. Og maten var foliepakket fisk og grønnsaker klar for bålet. Det 
samme var desserten - foliebakt banan med sjokolade. Og det barna ikke spiste opp, det fikk 
OS glade hjelpere glede av. ! 

Nedenfor et par bilder .  

Akersposten var tilstede og foreviget begivenheten.  Her er link til Ullern avis/Akersposten: 
http://akersposten.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100226/KULTUR/702269997/1052 

 

 

 

 

http://akersposten.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100226/KULTUR/702269997/1052
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Ragnhild fikk fisk ! 

 

 

Og Mathea fikk fisk ! 

 

Skrevet av Harald Hovde 
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25.02.10   Lærerikt om røyefiske i Finnmark  
Mange ville høre om røyefiske i rennende vann. Og de fikk noen instruktive råd. 
 
Nær opptil 30 møtte på Tåsen for å høre Vegard Veberg foredra om røyefiske i NordNorge. 
Veberg er journalist i Jakt og Fiske og han uttrykte angst da han oppdaget at gamlesjefen 
Viggo Kristiansen var tilstede i forsamlingen. Det var ugrunnet. 
 
For Vegard var god og med humor. Det var interessante observasjoner vi fikk del i. For det 
første fikk vi vite at røya i all hovedsak var den dominerende fisken på nordkalotten (i tillegg 
til gjedda) før noen smartinger begynte å sette ut ørret ! Disse utsettinger har tatt knekken på 
røya i en rekke Finnmarkselver. Men fortsatt er det muligheter, og Vegard har oppsøkt flere 
av dem både før og etter at Finner og Søringer har invadert terrenget i senere år. Disse har 
gjort en del innhugg i bestandene. 
 
Når det gjelder dominans så er det først og fremst i elvene ørretene har tatt kommandoen. I 
stille vann er det fortsatt meget gode røyeforekomster som greier seg. Og før vi glemmer det 
- Barduelva er en god røyeelv. Og det finnes gode røyeelver også i Nordland, et ofte glemt 
fiskefylke. I Finnmark er det verdt å prøve seg på vestfjellet mellom Kvænangen og 
Kautokeino. 
 
Røya er annerledes enn ørreten i mangt. Den trives best et par  grader kaldere enn ørretens 
trivselsgrad  på 12 - 15 gr. altså 10 - 12 gr. Og man skal prøve og feile endel før man treffer 
røya, i hvert fall den pene mellom 0,7 - 1,5 kg.  Det har å gjøre med temperatur og måten å 
drive eget matauk på.   
Den vaker mer og lesser i seg godsaker på og under overflaten uten å være særlig nøye på 
hva den spiser. Ingen grunn til å legge vekt på flueimitasjoner. Bruk gjerne en stor godt 
synlig flue. Røye ser nemlig dårlig. Og bruk gjerne klekkere, som bryter vannfilmen. Da ser 
røya den bedre. 

Å få røya på kroken handler også mer om hvordan du presenterer flua (80%) fremfor 
imitasjon (20%). Har vel igjen å gjøre med synet. Best fiske er det under høyttrykk og det 
kan se ut som det er mer å få høyere til fjells enn tidligere.  

Skrevet av Stein Wines 
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20.02.10   Klubbmesterskap i isfiske. 
Klubbmesterskapet i isfiske på Steinsfjorden ble avviklet i snøføyke og -10 grader C. 

Forholdene tatt i betraktning så var vel 10 deltagere omtrent som en kunne vente. 

Med så mange minusgrader og vind ble det så som så med fiskinga og fangstene bærer 
preg av det. 

 

Deltagerne samlet før start (+ undertegnede) 

Nr  1. og klubbmester ble Frode Sjøberg , som også fikk første nappet i nyoppsatt 
vandrepokal, gratulerer!  

Plass Navn Vekt 

1 Frode Sjøberg 3980 

2 Harald Hovde 3580 

3 Per Nilsen 3020 

4 Anders Wold 2400 

5 Erik Andersen 2240 

6 Kjell Kolstad 2120 

7 Knut Vadholm 1720 

8 Norvald Langeteig 1240 

9 Jan Johnsen 1120 

10 Marius Warnken 980 

Flere bilder kommer kanskje? 

Skrevet av Harald Hovde 
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25.01.10   Bra foredrag av Morten Harangen 
 
Om lag 30 av foreningens medlemmer kom for å høre om ørreter, portvin & tweed, altså 
ørretfiske i trivelige omgivelser i England, nærmere bestemt sør-vest England i de 
sagnomsuste kalkelvene der det moderne fluefiskets vugge sto. 
 
Og Morten fortalte til en lydhør forsamling som satte pris på å se ordentlige ”normale” 
ørreter, ikke de store trofefiskene alle andre snakker om. 
 
Først ble vi tatt med til ærverdige Flyfishers Club i London nær Pall Mall. Harangen gav oss 
et innblikk i en fluefiskehistorie som bare England kan ha. I det forholdsvis lille clublokale  
hadde foreningen til skue en rekke historiske godbiter, f.eks Izaak Waltons fiskeveske fra 
1643 ! Ikke hvem som helst som blir invitert hit . 
 
Så ble vi med på en reise til sørvestlige England i det gamle sumpområdet nær 
Stonehengde og Salisbury. Her ryddet romerne området på 400-tallet, drenerte og anla de 
kalkrike meget næringsrike små elvene som f.eks River Itchen. Her strever man nå for å 
rydde elvene på ny fordi misforståtte miljøverninteresser har satt forbud mot å holde elven 
åpen. Her hvor bl.a Frank Sawyer og Oliver Kite utviklet fluefisket slik vi kjenner det. 
Vi ble med videre til Stockbridge og river Test. Her er ”The cups inn” et hyggelig sted å 
overnatte, med historisk sus fra 1400 tallet. Dette er The Houghton clubs rike, etablert i 
1822, den mest eksklusive fiskeklubb i England.  
Mye flott fiske her og hyggelige omgivelser. Her nyter man formiddagsfiske kanskje avbrutt 
av en pub-lunsj før man gir seg i kast med ørrettene igjen. Dette er et helt annet liv enn å 
oppsøke villmarka i Finnmark flere timer til fots med tung oppakning for å nærme seg 
ørretene. Og det kan anbefales. Avslappende og deilig. Hvorfor ikke ta med familien. Her er 
nok av severdigheter og trivelig landsbyliv. Men dyrt er det. Det koster skjorta å fiske her. 
Til slutt fikk vi med oss litt av yorkshire og elvene i dette området før Harangen avsluttet et 
foredrag som gav mersmak og inspirasjon. 
 
Du kan lese mer om Harangens egne beretninger på: www.harangenmedia.com. Og du kan ta 
en titt på  www.fishingbreaks.co.uk  
 
 
 

 

http://www.harangenmedia.com/
http://www.fishingbreaks.co.uk/


 21 

 

Referat fra årsmøte i Oslo 

Sportsfiskere, 2010 
 

Sted:   Tåsen Seniorsenter 

Tid:  Tirsdag 18. mars 2010,  

kl.1900 

Tilstede: 23 av foreningens 

medlemmer  (som i fjor) 

 

Formannen, Jan Johnsen ønsket 

velkommen. 

 

Formannen orienterte om en del aktuelle 

saker fra styret. Dugnad på dammen 

27.4 gjennomføres i samarbeid med Ris 

Vel, damåpning med Stram Line blir det 

4.5 og i juni blir det barnedager. Vi 

trenger som vanlig hjelp fra foreningens 

pensjonister til aktivitetene med 

skolebarna på dagtid. Aktivitetene 

finner man i FastFisk no.1 og det 

kommende nummer. 

 

a). Konstituering. 

 

    Godkjenning av innkallelsen.  

 

    Innkallelsen ble godkjent uten 

   kommentarer. 

 

    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 

    Per Nilsen og Wilhelm Zickfeldt. 

    Tellekorps ble ikke valgt. 

 

 

 

 

b). Årsberetning. 

Jan Johnsen leste årsberetningen  - i sin 

helhet gjengitt i FastFisk no.1/2010.  

 

Under representasjon ble det fremhevet 

at Geir Gundersen i OS-styret 

representerte NJFF Oslo på NJFFs 

årsmøte, ikke Oslo Sportsfiskere.  

 

Det er i beretningen referert til 3 

kastekurs. Det korrekte er 4. Et ordinært 

enhåndskurs, (godt besøkt), et eget 

kvinnekurs (kun 3 – 4 deltagere),  Dahr-

kurset (2-hånds invitasjonskurs) og et 

kurs for ungdom (få deltagere). 

 

Den kommunale søppeltømmingen på 

dammen fungerer på sommerstid, men 

ikke etter at sneen kommer. Da har vi et 

problem med overfylte søppelsekker. 

 

Doene fungerte greit i 2009 etter 

tømmingen av smeltevann (?) på 

vårparten.  Ikke oppdaget noen lekkasjer 

i løpet av 2009. Tømming på høsten var 

unødvendig. Vi observerer fortløpende 

om vannsiget vil gjenta seg i 2010. 

Rørlegger er orientert om vår 

bekymring.  

 

Foreningens gjennomsnittsalder ble 

kommentert av formannen. Vi har 16 

medlemmer født etter 1990, 50 født etter 

1970 og 100 født etter 1960. Det er mao. 

godt voksne som i hovedsak er 

medlemmer. Vi må ta bedre vare på 

ungdommen. Styret vil dra i gang et nytt 

ungdomsutvalg og gi ungdoms-

medlemmer særskilt attention. 
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Sekretæren kommenterte til økonomien 

at 21 medlemmer er positive 

bidragsytere til foreningens økonomi 

ved å støtte oss gjennom Grasrot-

andelen.  

 

Det var ingen ytterligere kommentarer 

til årsberetningen som årsmøtet tok til 

orientering.    

 

c). Regnskap 2008. 

 

Erik Andersen gjennomgikk 

resultatregnskap og balanse. Han leste 

tallene etter oppfordring fra Odd Barra. 

Regnskapet er satt opp med brutto 

utgifter kr. 101.698,03 og inntekter kr. 

164.565,41. Årets drift gav dermed et 

overskudd på kr. 62.867,38. Av dette er 

avsatt 62.500 til fond.  

 

Det store overskudd skyldes over-

føringer fra Castinggruppen med kr. 

25.000 og NJFF med 42.094. Jan 

forklarte at i det siste tallet ligger 

forsinket overføring av ungdoms-midler 

for 2009 pluss årets bidrag (2010). 

Teknisk overskudd etter avsetninger er 

dermed kr. 367,38. 

 

Stein forklarte differensen mellom 

budsjett og faktiske inntekter for leie av 

dammen, med sen fakturering og 

innbetaling etter årsskiftet. 2 poster 

kommer derfor på 2010-regnskapet (vi 

benytter kontantprinsippet). 

 

Årsmøtet takket Castinggruppen for 

bidraget som går til Holmenbua og 

ombyggings-fondet. Jan bemerket at 

overskudd på avsatte ungdomsmidler vil 

bli vurdert å gå inn i det samme 

Holmendammen-fondet. 

 

Knut Vadholm leste revisjonsrapporten 

som denne gang var uten spesielle 

bemerkninger.  

 

Regnskap og balanse ble satt under 

avstemming og enstemmig godkjent. 

 

 

d). Innkomne forslag og saker fra 

styret. 

Det var ingen saker til behandling.  
 

 

 

e). Kontingentandel. 

Det var ingen forslag til endring av 

kontingentandelen.  5% påslaget som 

ble vedtatt på årsmøtet 2008 står seg. 

Styret vil ikke benytte denne fullmakten 

for kontingentåret 2011 heller.  

 

f). Budsjett. 

Jan gjennomgikk budsjettforslaget.  

Det er ikke budsjettert med ytterligere 

overføringer fra Castinggruppen. De bør 

ha restmidler i behold om de ønsker å 

blåse mer liv i Castingaktivitetene. Noen 

har gitt signaler om nettopp dette, noe 

som styret bifaller 

I budsjettet for Hardangervidda-avtalen 

ligger leieutgifter med kr. 28.000 + 

ekstrautgifter. Det er budsjettert med 

lave leieinntekter da det er vanskelig å si 

noe sikkert om interessen for prosjektet. 

Forhånds tilbakemeldinger kan tyde på 

at det er interesse for denne satsningen 

som også vil bli lagt ut som sponset 

turaktivitet for ungdom.  

Budsjettet er ellers gjort opp med 

beskjedne vedlikeholdskostnader. Om 

det viser seg underveis at inntektene blir 

større enn antatt, kan de nevnte poster 

økes.  
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Inntekter og utgifter til medlemsmøter 

er lagt på samme relativt høye nivå som 

resultatene for 2009 da styret bevisst 

satset på gode og dyrere foredrags-

holdere. Møtene har trukket atskillig 

flere folk. 

Budsjettforslaget ble godkjent uten 

endringer av årsmøtet.  Styret ble 

imidlertid oppfordret til å plassere mer 

av balansen på en bedre rentebærende 

konto for å søke å heve renteinntektene. 

Renteinntekter er beregnet svært 

beskjedent for 2010. 

 

Før valget tok årsmøtet pause med gratis 

kaffe og wienerbrød. 

 

g). Valg 

Odd Eriksen redegjorde for 

valgkomiteens arbeid og innstilling. Det 

har i år vært vrient å få kabalen på plass 

grunnet formannsskiftet. Komiteen er 

fornøyd med det forslag som fremlegges 

hvor Marius Warnken er foreslått som 

ny leder etter Jan Johnsen. 

 

Valgene ble gjennomført en for en ved 

akklamasjon. Det ble oppklart at 

suppleantene velges i prioritert 

rekkefølge i hht. vedtektene. 

 

Etter valget er fordelingen av vervene 

som følger: 

 

Styret: 

 

Formann:  Marius Warnken 

 (suppleringsvalg for 1 år) 

Nestformann: Geir Gundersen 

 (valgt for 2 år)   

Kasserer:  Erik Andersen 

  (valgt for 2 år) 

Sekretær:  Stein Wines  

  (ikke på valg) 

 

Styremedlem:  Norvald Langeteig   

(ikke på valg) 

Styremedlem: Anders Wold  

(ny- valgt for 2 år ) 

1. Suppleant: Jon Erlend Dahlen  

(gjenvalgt  1år) 

2.Suppleant:  Hallvard Lid 

   (gjenvalgt for 1 år) 

3.Suppleant:  Tor-Egil Holmen 

   (Ny – valgt for 1 år) 

 

Valgkomite:   

 

Geir Granli    (ny) 

Wilhelm Zickfeldt  (gjenvalgt) 

Odd Eriksen    (gjenvalgt)  leder 

 

Valgkomiteen skal normalt bestå av 4 

medlemmer, men komiteen mener 3 er 

tilstrekkelig.    

  

Revisorer:  

  

Tore Raaer  (gjenvalgt) 

Knut Vadholm  (gjenvalgt ) 

 

Rådet: 

 

2010 – 2013  Odd Eriksen  

   Per Karlsen 

2009 – 2012  Kåre Larsen  

   Bjarne Fenn   

 

2008 – 2011  Bjørn Borgen 

   Leif Eriksen 

2007 – 2010  Harald Sund  

   Knut Vadholm   

    
   

 

 

 

Årsmøtet hevet kl. 2015  
Stein Wines  18.4.2010  
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I etterkant av årsmøtet ble Jan Johnsen 

takket av Erik Andersen for sin lange og 

formidable innsats for Oslo 

Sportsfiskere både innenfor og utenfor 

styret. Han ble overrakt en flott 

håndlaget kniv med sertifikat. 

Jan har tidligere mottatt både 

foreningens hedersmerke og 

Storjugerordenen. Se Jan til høyre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor har vi fått med et bilde av den nye formannen, Marius Warnken. Det ble ikke 

plass på siden ”formannen har ordet” foran i bladet.  
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Oslo Sportsfiskere resultatregnskap 2009   
 
Post Inntekter Faktisk    2009                        Budsjett 2009 

200 Medlemskontingenter   37.025,00               36.500 

201 Renteinntekter        357,17                 1.500 

202 Salg bøker / merker        750,00                 1.000 

204 Salg på Holmendammen     9.863,00               14.000 

205 Fluekastekurs   15.800,00               15.000 

206 Utleie Holmendammen                          1.750,00                 8.000 

307 Preuthunhytta, leieinntekter      5.037,74                 4.000 

302 Medlemsmøter                                       18.882,50    1)               10.000 

 Holmenbua bidrag / støtte     3.511,00                

305 Refusjon strøm            0,00                 2.500 

314 Turer / arrangementer            0,00  

316 Støtte NJFF, momsrefusjon     4.415,00                        2.500 

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter   42.094,00    3)               30.000 

300 Tilbakeførsel adm.utg.          50,00                  

207 Overført fra Castinggruppen   25.000,00                    

 Annen inntekt          30,00  

    

 Totalt 164.565,41             125.000 

 

 
Post Utgifter Faktisk  2009 Budsjett  2009 

300 Administrasjon                                           7.358,00                14.000  

301 FastFisk      Trykk            

                    Porto mm.      

   11.270,00 

   11.850,00 

               14.000 

               15.000 

302 Medlemsmøter                                          25.932,00   2)                15.000 

303 Gaver / Blomster      1.713,00                    3.000 

314 Turer / arrangementer                                1.000.00                  5.000 

315   Barneaktiviteter           4.579,50                 10.000 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)    12.558,92                10.000   

306 Holmenbua anlegg (vedl, invest)               5.745,50                 10.000  

307 Preuthun drift                                           11.860,11                   11.000 

308 Preuthun anlegg       1.659,50                  5.000 

313 Div. kurs                           2.000 

 Fluebindekurs/Temakveld                               1.000 

309 Kontingenter       1.200,00                  2.000 

204 Utg. ved salg på Holmendammen       4.971,50                  7.000 

202 Innkjøp bøker / merker                               0 

    

 Totalt    101.698,03               124.000 

 Fondsavsetninger      62.500,00                   

 Overskudd           367,38                  1.000 

 Sum    164.565,41              125.000 
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Noter 

 

     1) Medlemsmøter (inn) 

  

Egenandel julemøte      4.715     

 Loddsalg     12.420    

 Kaffe/kake-salg      1.747  

        18.882    

    

     2)  Medlemsmøter (ut) 

 

 Julemøtet ,  mat-drikke    5.691 

 Leieutgifter (6 møter)    6.000  

 Foredragsholdere (4 møter) 12.000  

          Brus, kaffe, wienerbrød etc.   2.241 

        25.932 

     3) Støtte NJFF 

  

 Barne/ungdomsmidler 2009      23.665 

 Barneungdomsmidler  2010 18.429 

        42.094  

 

 

 

OS og Castinggruppens fond (SpB I Høyrente) 

 

Fond 31.12.2008      62.899,90 

 

Disposisjoner 2009 

Overført til castinggruppen           - 2.990 

Renter 2009     +1.299 

Kostnader     -      30 

      -------- 

        - 1.721,00 

        ------------ 

Fond 31.12.2009      61.178,90 

 

Disposisjoner 2010  

Overføres Castinggruppen                   1.178  
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Regnskaps Balanse pr. 31.12.2009 

 
Eiendeler   

Kasse                                             4.927,91    

Sparebank I, høyrente   17.444,23  

DnB Foliokonto 105.703,22        

Holmenbua   10.000,00  

Preuthunhytta   64.000,00  

Båt Skjerva            1,00  

Sum eiendeler   202.076,36 

 

 

 

Egenkapital og gjeld   

Holmendammen ombyggingsfond 

     Avsetning 1.1.2009                        0,00 

     Avsetning 2009                     28.500,00 

  

 

   28.500,00  

  

 

Barn og ungdomsfond 

    Avsetning 1.1.2009                        0,00 

    Avsetning 2009                     34.000,00 

     

 

   34.000,00  

        

 

Bundet egenkapital  31.12.2009     62.500,00 

   

Kapitalkonto 1.1.2009   139.208,98   

   

   Overskudd 2009                          367,38 

 

            

         367,38 

 

Fri egenkapital  31.12.2009    139.576,36 

   

Sum egenkapital og gjeld    202.076,36 

  
  



 28 

 

Oslo Sportsfiskere Budsjett 2010 
 
Post Inntekter Faktisk    2009                        Budsjett 2009 Budsjett 2010 

200 Medlemskontingenter   37.025,00               36.500 37.000,- 

201 Renteinntekter        357,17                 1.500  500,- 

202 Salg bøker / merker / Caps        750,00                 1.000 2.500,- 

204 Salg på Holmendammen     9.863,00               14.000 14.000,- 

205 Fluekastekurs   15.800,00               15.000 18.000,- 

206 Utleie Holmendammen                          1.750,00                 8.000 8.000,- 

307 Preuthunhytta, leieinntekter      5.037,74                 4.000 4.000,- 

302 Medlemsmøter                                       18.882,50                   10.000 18.000,- 

 Holmenbua bidrag / støtte     3.511,00                1.000,- 

305 Refusjon strøm            0,00                 2.500 0,- 

316 Støtte NJFF, momsrefusjon     4.415,00                        2.500 2.500,- 

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter   42.094,00               30.000 15.000,- 

317 Hardangervidda utleie             13.000,- 

300 Tilbakeførsel adm.utg.          50,00                   

207 Overført fra Castinggruppen   25.000,00                     

 Annen inntekt          30,00   

 Grasrotandelen            0,00                   5.000,- 

 Totalt 164.565,41             125.000 138.500,- 

 

 
Post Utgifter Faktisk  2009 Budsjett  2009 Budsjett 2010 

300 Administrasjon                                           7.358,00                14.000  12.000,- 

301 FastFisk      Trykk            

                    Porto mm.      

   11.270,00 

   11.850,00 

               14.000 

               15.000 

13.000-               

15.000,- 

302 Medlemsmøter                                          25.932,00                   15.000 25.000,- 

303 Gaver / Blomster      1.713,00                    3.000 3.000,- 

317 Hardangervidda    (leie + camp.utg.)                         30.000.- 

314 Turer / arrangementer       1.000,00                  5.000  2.000,- 

315   Barneaktiviteter           4.579,50                 10.000 10.000,- 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)    12.558,92                10.000   10.000,- 

306 Holmenbua anlegg (vedl, invest)               5.745,50                 10.000  8.000,- 

307 Preuthun drift                                           11.860,11                   11.000 12.000,- 

308 Preuthun anlegg       1.659,50                  5.000 3.000,- 

313 Div. kurs                           2.000  

 Fluebindekurs/Temakveld                               1.000  

309 Kontingenter       1.200,00                  2.000 1.500,- 

204 Utg. ved salg på Holmendammen       4.971,50                  7.000 6.000,- 

202 Innkjøp bøker / merker / Caps                               0             8.000,- 

     

 Totalt    101.698,03               124.000         158.500,- 

 Overført fra ungdomsfond         -   18.000, 

 Fondsavsetninger      62.500,00                  1.000  

 Overskudd           367,38  -    2000,- 

 Sum    164.565,41              125.000 138.500,- 
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Inventarlister Oslo Sportsfiskere. 

 
Styret ble på årsmøtet 2009 anmodet om å utarbeide inventarlister over diverse løsøre, 

inventar, verktøy, bøker med mer som Foreningen eier.  Dette er  styret godt i gang 

med. Nedenfor bringer vi de foreløpige resultater til orientering. 

 
 
Utstyr som beror på Preuthunhytta  
(må spesifiseres nærmere) 
 

Antall Benevnelse Beskrivelse 

   

32 digitale bilder foto av div. innbo tatt 7.2.2010 

 

 

Utstyr Oslo Sportsfiskere hos Erik N. Andersen, Haslevn.41 B 
 

Antal Benevnelse Sted 

1 Gulvlerret, (foto) ENA 

1 Fotobord  ENA 

1 Lavo  ENA 

65 OS Krus (hvite) ENA 

8 OS Krystallglass ENA 

1 OS stanse til jakkemerke ENA 

ca.30 OS jakkemerker ENA 

12 OS hedersmerker ENA 

1 OS hedersmerke original ENA 

ca.120 OS stoffmerker (nye) ENA 

ca.50 Diplomer, Storjugerordenen ENA 

15 Diplomer, Æresmedlem ENA 

4 "Den Springende Ørret" bronse ENA 

1 Lydbåndopptak, klubbmøte 1966, Håndverkeren. ENA 

 Egil/Gunnar Aamodt, Asbjørn Hørgård, Knut Rom. ENA 

    

    

Hentet hos Gunnar Aamodt 18.09.2009.  

    

Antal Benevnelse Sted 

25 Diverse sportsfisker bøker Preuthunhytta 

1 NJFF tallerken, 100 år Preuthunhytta 

1 Recordfisken 1980, OFA Preuthunhytta 

1 Diplom, Æresmedlem ENA 

1 Diplom, "Den Springende Ørret" ENA 

1 "Den Springende Ørret", bronse ENA 
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Utstyr Oslo Sportsfiskere hos Jan Johnsen Suhmsgt. 20 B 
 

Antal Benevnelse Sted 

1 Tripod  JJ 

1 Kaffekjele  JJ 

1 Prismevekt  JJ 

1 Høytrykkspyler JJ 

 

 

 
Utstyr som beror i bua på Holmendammen 
(uferdig liste pr. 7.2.2010) 
 

 

Antall Benevnelse Beskrivelse 

   

mange Jubileumsbøker 1982  

mange Drikke krus (porselen)  

flere Stangfiskeren ulike årganger Se spesifisert beholdning på eget ark 

 Pilkeutstyr  

 Verktøy, øks, hammer med mer  

 jerrnriver, raker, ljå, krafse ol.  

 Fryseboks  

2 x 30 Fiskestenger med krok og dupp  

noen slukstenger fra Statsskog  

 Målepinner  10 - 65 m  

 Malerkoster  

 Maling  

 grillkull / tennveske  

1 Harv for rydding av vekster i dammen  

1 Kokeplate, 2 plater  

1 Vaffeljern  

 div. kjeler  

1 kjøleskap  

1 premieskap med premier  

div. bilder  

1 sofabord  

2 små hjørnebord  

1 sofa  

3 stoler  

2 bord  

1 benkeplate  

2 bukker til benkeplate  

4 sammenleggbare pinnestoler  

div. stenger i skapet oppholdsrom  

div. sneller i skap oppholdsrom  

4 Skuffer med hengemapper Div. arkivmateriale 
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Utstyr Oslo Sportsfiskere hos Stein Wines, Stasjonsveien 40 b 
 

Antal Benevnelse Beskrivelse 

1 Jub.gave fra NJFF, Vandrepremie  

1 Jub.gave fra NJFF, Kobber kaffekjele  

1 Partytelt  

100 OS Krus (hvite med grønn og gull logo)  

ca.30 OS jakkemerker - enkel kvalitet  

ca. 20 Diplomer, Storjugerordenen  

10 Diplomer, Æresmedlem  

3 Lydbåndopptak. C60-Kassetter 

Styremøte nov. 1979 og samtaler 
mellom tidligere stiftere av 
foreningen 

1 Video - OFA filmen (Oslomarka et ørreteldorado)  

6 FastFisk innbundet A4 1951 - 1966 

5 FastFisk innbundet A5 1967 - 1980 

div. Løse hefter FastFisk ulike formater 1983 - 2010 

div. 
Løse hefter FastFisk ulike formater (ikke 
komplett) 1951 - 1980 

   

2 Generalforsamlingsprotokoller Fra 1955 - 2010 

1 Styreprotokoll 1932 - 1935 

1 Styreprotokoll 1935 - 1944 

1 Styreprotokoll 1944 - 1953 

1 Styreprotokoll 1953 - 1959 

1 Styreprotokoll 1959 - 1961 

1 Styreprotokoll 1961 - 1972 

 

 

 

 

 

 

Hvor er dette ? 

 
Bildet av steinen med inskripsjon til  minne om 2. verdenskrig var det kun en som 

visste om, eller som meldte inn med riktig svar. 

Rett sted er i veikanten på oversiden av Vesle Sandungen i bakkene mellom Sandungen 

gård og ned mot vannet. 

 

Igjen viste Erik Andersen sine markakunnskaper og hadde rett besvarelse. 

 

Vi tar denne gang en pause i konkurransen da sekretæren i øyeblikket mangler gode 

objekter å vise. Men vi kommer sterkere igjen. I løpet avsommeren er nok marka trålet 

pr. sykkel med kameraet på lur. Da kommer nye nøtter. 
 

 

Red. 
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Vedtektene for O.S. 

 
Det er flere år siden foreningens 

vedtekter sto på trykk. Denne gang tar vi 

dem med til glede for nye lesere ! 

Kanskje noen får ideer til endringer 

også. I så fall, ta det opp med styret, så 

kan vi snakke om det. 

 

Red. 
 

VEDTEKTER FOR OSLO 

SPORTSFISKERE 

sist endret 21.3.2000 
 

1. ORGANISASJON 
 

Foreningens navn er Oslo Sportsfiskere. Den er 

stiftet 27. april 1932. Foreningen er tilsluttet 

Norges Jeger-og Fiskerforbund (NJFF) med 

alle sine medlemmer. 

 

2. FORMÅL 
 

Foreningens formål er å oppmuntre til og 

oppøve interesse for sportsfiske og å fremme 

fiskesportens interesser ved å samle 

sportsfiskere i Oslo og omegn til i fellesskap å 

arbeide for: 

 

- at sport- og yrkesfiskere tar 

nødvendighensyn til fiskebestanden under 

utøvelsen av fiske 

- økning og vedlikehold av fiskebestander 

ved kultiveringsarbeid og utsetting av fisk 

- fremme av sportsfiskerferdigheter ved 

kyndig rettledning i valg og bruk av 

sportsfisker-redskap 

- at gjeldende lover og regler for fiskets 

      utøvelse respekteres 

- en fornuftig fiskelovgivning som blant 

annet tar de rette hensyn til sportsfisket  

- samarbeid om fiskelovgivning med 

institusjoner med tilsvarende  interesser. 

 

3. MEDLEMSKAP 
 

Enhver som er interessert i sportsfiske, kan bli 

medlem av foreningen. Hovedstyret har dog 

rett til å nekte opptagelse av medlemmer som 

antas å kunne skade foreningens anseelse eller 

virke. 

Medlemmer kan nekte å ta imot verv for så 

lang tid som de har fungert.  

 

Foreningens medlemmer deles inn i de til 

enhver tid gjeldende medlemskategorier i 

forbundet. Æresmedlem er den som etter 

vedtak på årsmøtet opptas som æresmedlem. 

Ethvert medlem er automatisk medlem i NJFF 

og i eventuelle medlemsgrupperinger som er 

organisert etter mønster utenfra, som Oslo 

Sportsfiskeres Castinggruppe. 

  

Et medlem har ingen rettigheter i foreningen ut 

over det kalenderår som kontingent er betalt 

for. Medlemsskapet fornyes gjennom betaling 

av kontingenten for det kommende året. Et 

medlem som ønsker å avslutte sitt 

medlemsskap, skal meddele dette skriftlig til 

foreningen eller NJFF direkte innen 1. 

september i kalenderåret. 

Den som ikke har betalt sin  kontingent innen 

regnskapsårets utgang, kan av hovedstyret 

strykes som medlem uten at foreningens krav 

på skyldige kontingenter bortfaller. 

 

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på 

fiskelovgivningen eller på annen måte ved sin 

adferd skader foreningens anseelse eller virke, 

kan suspenderes av hovedstyret for en 

tidsbegrenset periode. I svært alvorlige tilfeller 

kan hovedstyret ekskludere en person som 

medlem. Vedkommende medlem kan innanke 

hovedstyrets avgjørelse for årsmøtet som tar 

endelig avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir 

medlemmer ekskludert fra foreningen, skal 

dette umiddelbart rapporteres til NJFF.  

  

4. KONTINGENT 
 

Medlemskontingent gjelder for kalenderåret. 

Foreningen følger NJFF's ordning med sentral 

innkreving av medlemskontingenten. 

Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt 

av årsmøtet og skal meddeles NJFF skriftlig 

innen 1. september. 

Styret kan i spesielle tilfeller frita helt eller 

delvis for kontingentinnbetaling til foreningen. 
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5. FORENINGENS LEDENDE ORGANER. 

 

Foreningens ledende organer er  

 

 - Ordinært årsmøte 

 - Ekstraordinært årsmøte 

 - Hovedstyret 

 - Rådet 

 

 

 

6. ÅRSMØTET. 
 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 

Det holdes hvert år innen utgangen av mars, og 

innkalles av hovedstyret minst 14 dager før 

avholdelse. Forslag til saksliste skal følge 

møteinnkallingen, sammen med redegjørelse 

for hvilke sakspapirer som ligger til 

gjennomsyn på foreningens kontor eller hos 

sekretær.  

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må 

være sendt til hovedstyret innen 15. februar.  

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 

 

 

 

På årsmøtet behandles følgende saker: 

 

- a) Konstituering 

 

  -- godkjenning av innkalling 

  -- godkjenning av dagsorden 

  -- valg av dirigent/ordstyrer 

  -- valg av 2 medlemmer til å underskrive 

      Protokollen 

 

- b) Årsberetning 

- c) Regnskap 

- d) Innkomne saker og saker fra hovedstyret  

          nevnt i innkallingen 

- e) Kontingentandel 

- f) Budsjett 

- g) Valg 

 --   styre i hht. § 8. 

 --   2 rådsmedlemmer i hht. § 9 

  --   utvalg/komite-medlemmer etter  

      behov 

--   4 valgkomitemedlemmer for 1 år 

--   2 revisorer for 1 år 

 

 

 

På årsmøtet kan vedtak fattes bare i de saker 

nevnt i innkallingen. Dersom ikke annet er 

bestemt avgjøres alle saker med simpelt 

flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget 

forkastet unntatt ved personvalg hvor 

stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Valg 

skal skje skriftlig dersom noen krever det. Alle 

medlemmer som er ajour med kontingent-

betalingen er valgbare og har 1 stemme som 

bare kan avgis ved personlig fremmøte. 

Foreningens styre har ikke stemmerett i saker 

som gjelder beretning og regnskap. 

 

Inntil 2 representanter fra NJFF har rett til å 

være tilstede på årsmøtet med talerett. Forøvrig 

kan Hovedstyret invitere andre deltagere til 

årsmøtet med talerett.  

 

 

7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.  
 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av 

hovedstyret eller når minst 50 medlemmer 

skriftlig stiller krav om det. 

 

Innkalling gjøres som for årsmøte med minst 

14 dagers varsel. Kun saker som er angitt i 

innkallingen kan behandles. 

Deltagere berettiget til deltagelse på ordinært 

årsmøte kan delta tilsvarende på ekstraordinært 

årsmøte. 

 

8. HOVEDSTYRET 

 

Foreningen ledes av av et styre bestående av 

formann, nestformann, sekretær, kasserer og 2 

styremedlemmer som velges av årsmøtet for 2 

år ad gangen.  

Alle velges ved særskilt valg, dog slik at 

formann, sekretær samt et styremedlem er på 

valg det ene året, mens de øvrige er på valg 

neste år. Til styret velges i prioritert rekkefølge 

3 suppleanter for ett år ad gangen. 

Utvalgsledere kan delta i styremøtene uten 

stemmerett med mindre de er ordinært valgte 

styremedlemmer. 

 

Formannen, sammen med et av hovedstyrets 

medlemmer, forplikter foreningen ved sine 

underskrifter. For at gyldig styrebeslutning kan 

fattes må minst 3 av styrets medlemmer være 
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enige. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens 

stemme utslaget.  

Hovedstyret holder møte når formannen 

bestemmer eller når minst 3 av hovedstyrets 

medlemmer krever det. Det skal føres protokoll 

fra hvert styremøte. 

 

Saker som Hovedstyret finner av stor 

betydning for foreningen forelegges rådet til 

uttalelse. 

Hovedstyret har adgang til å ansette lønnet 

hjelp i den utstrekning det anses nødvendig. 

 

Styret skal spesielt: 

 

- Verne om foreningens interesser, forvalte 

midlene og håndheve vedtektene 

 

- Forberede, behandle og fatte vedtak i saker 

av interesse for foreningen 

 

- Legge frem for årsmøtet melding om 

virksomheten i foreningen gjennom siste 

kalenderår, revidert regnskap for året samt 

et begrunnet budsjettforslag for kommende 

år 

 

- Legge frem for årsmøtet evnt. forslag om 

utnevnelse av æresmedlemmer samt evnt. 

forslag om tildeling av NJFF's utmerkelser 

for videreekspedering til   styret i NJFF 

 

- Innen utgangen av mars hvert år sende 

NJFF og forbundets fylkes- organisasjon 

foreningens årsberetning, regnskap og 

ajourført liste over tillitsvalgte. 

 

- Nedsette utvalg etter behov og utarbeide 

instruks for disse. 

 

- Arbeide for medlemsfordeler. 

 

- Ivareta foreningens arkiv og historisk 

materiale. 

 

- Sørge for at foreningen drives på en aktiv 

og hensiktsmessig måte i  henhold til 

formålene.   

 

 

 

 

 

9. RÅDET 
 

Rådet velges av årsmøtet. Det består av 8 

medlemmer som velges for 4 år, slik at 2 nye 

velges hvert år. 

Rådet velger selv sin leder. Rådet avgir 

veiledende uttalelser i de saker som 

hovedstyret forelegger det. 

Overgangsordning ved evnt. vedtak om endret 

antall: Tidligere valgte rådsmedlemmer blir 

sittende ut perioden de er valgt for.  

 

 

10. REGNSKAP   
 

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. 

Regnskapet skal foreligge ferdig avsluttet og 

revidert senest 14 dager før årsmøtet. 

Regnskapet revideres av 2 valgte revisorer som 

avgir innstilling til årsmøtet. 

 

 

11. AKTVITETER 
 

Oslo Sportsfiskeres (OS's) aktiviteter og tilbud 

til medlemmene forestås av 

 

- utvalg som opprettes etter behov med leder 

oppnevnt av hovedstyret 

- grupper av medlemmer med felles 

interesser som arbeider etter retningslinjer  

eller vedtekter    som i hvert tilfelle 

utformes etter praktiske hensyn og hvor 

leder og evnt. styre velges av gruppens 

medlemmer. 

- hovedstyret, som også koordinerer 

utvalgene og gruppenes arbeid  

 

Både utvalg og grupper baserer sin virksomhet 

på:  

- budsjettposter vedtatt på OS's møte 

- bevilgninger fra hovedstyret etter søknad 

- egne avgifter eller andre inntekter. 

 

For grupper med egne vedtekter, må disse 

inneholde passuser om 

 

- at medlemsskap bare er mulig for 

medlemmer i OS 

- at alle eiendeler ved oppløsning tilfaller OS 

 

Utvalgs og gruppers instrukser, retningslinjer 

eller vedtekter godkjennes av hovedstyret. Hvis 
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forslag til eller forandringer i eksisterende 

statutter betinger forandringer i OS's vedtekter, 

må saken forelegges OS's årsmøte. Spesielle 

regler om godkjenning kan gjelde grupper som 

er organisert etter mønster utenfra, som Oslo 

Sportsfiskeres Castinggruppe.  

 

Alle utvalg og grupper skal avgi skriftlig 

årsrapport til hovedstyret. 

 

12. VEDTEKTSENDRINGER 
 

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall 

på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer 

kan bare behandles av ordinært årsmøte og må 

godkjennes av NJFF. 

 

 

13. UTMERKELSER.  

 

Etter forslag fra hovedstyret og rådet i 

fellesskap kan Årsmøtet med 3/4 flertall 

beslutte å oppta som æresmedlem den som 

anses å ha gjort sportsfiskesaken særlige 

tjenester.   

Foreningens hederstegn kan ved beslutning av 

hovedstyret tildeles medlemmer som har gjort 

særlig fortjenestefullt arbeid for foreningen og 

sportsfiskesaken. Merket kan videre deles ut til 

andre som har gjort seg spesielt fortjent ved 

arbeid for sportsfiskesaken. 

 

14. UTMELDING AV NJFF 

 

Dersom det foreligger et begrunnet forslag om 

utmelding av NJFF, skal hovedstyret behandle 

dette som fastsatt for vedtektsendringer. 

Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i 2 

påfølgende årsmøter hvorav det andre kan være 

ekstraordinært etter minimum 3 måneder. 

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra 

førstkommende årsskifte etter endelig 

utmeldingsvedtak. Lovlig fattet vedtak må 

meddeles forbundet innen 1. september i året 

før utmelding. 

 

 

 

15. OPPLØSNING AV FORENINGEN  

 

Dersom det foreligger et begrunnet forslag om 

oppløsning av foreningen, skal hovedstyret 

legge forslaget frem for behandling på ordinært 

årsmøte. Blir oppløsning besluttet med minst 

2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 6 

måneder senere. Blir beslutning fastholdt, hvor 

til igjen kreves 2/3 flertall, bestemmer dette 

årsmøtet over foreningens formue som tilfaller 

foreninger eller institusjoner med formål av 

lignende art som den oppløste forening. 
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Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre medlemsblad. 

Du finner oss på nettet :  http://www.oslosportsfiskere.no 

Returadr: 

Oslo Sportsfiskere 

Boks 989 – Sentrum 

0104  Oslo 

Stiftet 1932 


