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FORMANNEN HAR ORDET.

Omsider er ventetiden over! Selv om
våren kom tidlig i mars i år, er det
fremdeles en stund til vannene i
nærområdet vårt, Nordmarka, er isfrie.
Jeg fikk selv en befaring over
Nordmarka fra flyet på veg til Skottland
onsdagen før påske. Snøen var borte
over store deler, men isen lå tykk og grå
på alle vannene fra Åklungen og
nordover. Selv om mange av oss venter
på isfrie vann, håper jeg våre ivrige
isfiskere har hatt en god sesong.
Benytter her anledningen til å gratulere
Anders Wold som stakk av med
klasseseier i runde to av ”Alt om
Fiskes” konkurranse med en flott abbor
på 1,222kg. Hører også rykter om at det
for tiden tas mye fin sjøørret i
Oslofjorden om dagen, forhåpentligvis
er dette noe som kan vedvare i
kommende sesonger også.
Etter Årsmøtet står nå styret og
foreningen overfor store oppgaver. Jeg
tenker selvfølgelig på oppgradering av
ny bu på Holmendammen. Styret fikk
godkjennelse av Årsmøtet til å selge
arvesølvet Prethunhytta. Kan hende
dette faller noen av medlemmene tungt
for brystet, men slik situasjonen er i dag
kan vi ikke få i både pose og sekk. Det

er styrets håp at vi kan en så god pris på
Prethunhytta, slik at et salg kan
finansiere en splitter ny og mer moderne
bu på Holmendammen. Dette er noe
foreningen trenger da, det er på dammen
at mesteparten av våre aktiviteter
foregår. Håpet er at vi etter hvert har en
bu som også kan brukes til mindre
arrangementer for våre medlemmer på
vinterstid, det være seg fluebinding,
filmvisning eller at isfiskegruppa vil ha
et treffsted. Byggekomiteen har nå
startet prosessen med ny bu, og første
steg er å få avklart forholdene med Oslo
kommune. Vi er helt avhengige av at
kommunen spiller på lag med oss, noe
jeg tror den vil gjøre når, vi får lagt frem
vår sak og de innser hvilken forfatning
bua er i. Det har i mange år vært snakk
om å oppgradere bua, så lenge jeg har
vært medlem i hvert fall, og nå er vi
endelig i gang. Blir spennende å se hvor
prosjektet ender. Hvis noen av Oslo
Sportsfiskeres medlemmer har ideer
som de synes bør inkluderes i ny bu, er
det bare å ta kontakt med styret på epost, telefon eller snakke med oss på
dammen utover våren.
Av aktiviteter fremmover vil jeg her
kort nevne dugnaden på dammen
torsdag 26.4, den offisielle åpningen av
dammen onsdag 2.5, i tillegg til dette
har vi også to fluekastekurs i løpet av
mai. Det er mer info om aktiviteter
lenger bak i bladet, og følg også med på
våre nettsider. Når det gjelder nettsiden
er også denne inne i en fornyingsfase,
og vi vil i løpet av våren lansere en helt
ny layout på siden. Så følg med, følg
med. Vil også rette en takk til de som
har gjort en stor innsats for denne
fornyingen.
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Avslutningsvis vil jeg takke foreningen
som nok en gang har vist meg tillit som
Formann. Håper dere alle får en fiskerik
sommersesong, og forhåpentligvis nye
rekorder. Jeg skal i det minste prøve å
bryte kilosgrensen på ørret med
fluestang høyt til fjells i sommer.

Kanskje blir det slik at vi bare satser på
2 nummer av FastFisk og lar nettet ta
seg av resten. Når nye nettsider er på
luften med link til Facebook vil mye
kunne serveres på disse sider med blogg
og kommentarer. Det er bare å venne
seg til tanken.

Bare et kast til
Geir H. Gundersen.

Jeg satt i lederbilen for Rye 15-timers
sykkellag Trondheim / Oslo for ikke
mange dager siden. En av hovedoppgavene var å servere nyheter
underveis på Facebook og Rye15-sidene
med hvordan laget lå an, hva vi
opplevde av tegnestifter i vegbanen
(direkte til vg.no), velt, sol og regn og
motvind og publikum med faner og
flagg. Mye moro. Live ! En litt annen
verden enn et tidsskrift som aldri kan bli
annet enn retrospektivt og reflekterende.

Fra redaksjonen
Beklager folkens. Dette nummer av
FastFisk kommer veldig sent. Normalt
skal det komme rett etter påske, senest i
begynnelsen av mai. Når vi snakker
juni/juli kan man med rette lure på hva
som skjer.
Jeg har et par forklaringer som dere får
akseptere eller velge en annen redaktør.
Jeg har hatt ekstremt mye å henge
fingrene i på jobb, jeg har mistet min
92-år gamle mor og jeg har blitt bestefar
til Emma-Sophie !! I sannhet en variert
blanding hendelser som har krevet
prioritering og mye å ta seg av på
bekostning av FastFisk.
Nå er vel ikke no.2 av FastFisk det
viktigste, men vi vet at medlemmene
leser bladet og liker å følge med der,
kanskje fremfor andre medier. Andre
medier vil komme stadig sterkere.

Men jeg lover. Jeg går inn for 3 nummer
av FastFisk pr. år så lenge jeg føler det
er moro. Og det synes jeg ! Og husk at
sommeren 2013 er jeg pensjonist og kan
bruke mer tid på OS og bladet vårt.
Riktignok er da Emma-Sophie blitt litt
eldre, men jeg får lære henne å lese.
Moro om det første ordet hun lærer å
lese er ”fisk” !!

Red.
Stein
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Klubbaktiviteter sommeren 2012
Jeg har allerede vært inne på at vi er litt
”på hæla” mht. vårens og sommerens
aktiviteter som formannen omtaler i sin
hilsen foran i bladet. Det meste er
gjennomført ! Du kan lese om det på
nettsidene eller i sammendraget lenger
bakl i bladet i spalten ”fra web ”.
Vi har hatt dugnad på dammen og
Preuthun, sjøørrettur til
Steilene/Langåra, fluekasterkurs og NM
i fluekasting på dammen. Alt har gått
knirkefritt og bra. Kanskje litt lite folk
på dam-åpningen – det må vi gjøre noe
med. Styret har allerede snakket om
dette og satt seg som mål og få mer futt i
åpningen slik vi hadde tidligere. Krever
litt mer innsats og tidligere planlegging,
men vi skal få det til.

Kursene på dammen i mai var gode, og
med bra tilstrømning av elever. Flere av
dem er meldt inn i foreningen. Vi får
stadig mye velfortjent ros for kursene så
det er en aktivitet vi må hegne om.
Vi er nå inne i tirsdagskveldene på
dammen. De er alltid hyggelige. Solen
grå sent ned, fisken vaker, svanene
bruser og det er trivelig å møtes for å
prøve stengene og ta en kaffeprat. Og
det er dette vi i fremtiden skal jobbe for.
Å få dammen til å bli enda mer et
treffpunkt for medlemmene med
rehabilitert fiskerbod og mer egnede
fasciliteter. Kanskje kan vi treffes også
på vinterstid uten å fryse og med
innlagt vann og gode klubbhus-forhold.
Se mer annet sted om fremdrift
”operasjon Holmenbod”.
Men her litt mer om planlagte aktiviteter
fremover:

23-29. juli
Sommerturen til Bjordalen.
Ørretfiske i 1400 meters høyde på fjellet mellom Borgund i Lærdal og
Ljungdalshytta i Skarvheimen. Vi har 2 ledige plasser. Påmelding til
Stein.wines@gjensidige.no. Se Fast Fisk no.1/2012 for detaljer. Eller se
www.bjordalen.no.

28. august
Klubbmesterskap fluekasting.
På dammen kl. 1800. Premier. Vandrepremien utdeles for 3. gang
7-9. september
Harrtur til Trysil.
Vi drar til Øråneset camping i Trysil, mellom Innbygda og Nybergsund.
Påmelding til Geir Granli (90953450). Se også nettsidene
www.oslosportsfiskere.no
Høstens møter på Tåsen blir 11.10 – 8.11 – 6.12 . Noter dagene. Nærmere om dette i FastFisk no.3.
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Referat fra årsmøte i Oslo
Sportsfiskere, 2012
Sted:
Tid:
Tilstede:

Tåsen Seniorsenter
Torsdag 29. mars 2012,
kl.1900
18 av foreningens
medlemmer

Formannen, Geir Gundersen ønsket
velkommen.
a). Konstituering.
Godkjenning av innkallelsen.
Innkallelsen ble godkjent. Møtet satt
kl. 1905.
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten
bemerkninger
Valg av dirigent / ordstyrer med mer.
Som ordstyrer ble valgt Geir
Gundersen,
Til å undertegne protokollen ble valgt
Wilhelm Zickfeldt og Viggo
Kristiansen.
Tellekorps ble ikke valgt.
b). Årsberetning for 2011.
Geir gjennomgikk summarisk
årsberetningen - tidligere i sin helhet
gjengitt i FastFisk no.1/2012.

c). Regnskap 2011.
Erik Andersen gjennomgikk detaljert
resultatregnskap og balanse. Årets
regnskap er gjort opp med et
underskudd på kr. 17.042,63 som
foreslås dekket avegenkapitalen.
Balansen utgjør 197.894,08 hvorav fri
egenkapital er 122.894,08.
Erik kommenterte det store
underskuddet som skyldes flere forhold.
- I post 305, Holmenbua drift ligger en
ekstraordinær utgift på drøyt kr. 10.000
til dotømming i 3 omganger. Dette
skyldes igjen problemene med innsig i
tanken fra regnvann, overvann,
smeltevann pga. utettheter. Dette er
reparert kostnadsfritt av rørlegger og fra
2011 forventes forholdet å bedres
kraftig.
- Inntekter fra kastekursene sviktet svært
grunnet uventet få deltagere. Dette er et
fenomen også andre aktører i markedet
har merket.
- Salg dammen sviktet bl.a pga. manglende NM-arrangement.
Castingforbundets høst-arrangement gav
ikke samme uinntekter. Prisene på
dammen bør antagelig justeres. De er i
dag litt for godt subsidiert. Det kan være
et tiltak å differensiere prisene for
interne medlemmer og eksterne
(kursdeltagere, NM-deltagere etc.)

Antall medlemmer er nå svakt
nedadgående. Styret ble anmodet om å
være mer aktive i rekrutteringsarbeidet
for nye medlemmer.

- Medlemsinntektene har gått ned.
Antall medlemmer må stabiliseres og
økes.

Årsmøtet tok årsberetningen til
orientering.

På pluss-siden noteres at Grasrotandelen
øker. Støtten fra NJFF har også økt.
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Erik gikk så gjennom balansen som er
redusert grunnet det tidligere omtalte
underskudd. Ingen bemerkninger til
balansen.
Tore Raaer leste revisjonsrapporten som
også dette året var uten spesielle
bemerkninger. Regnskap og balanse ble
satt under avstemming og enstemmig
godkjent.

d). Innkomne forslag og saker fra
styret.
Styret fremla følgende forslag for
årsmøtet. Forslagets innledning og
tidsplan for evnt gjennomføring er
også gjengitt:
Styret mener det er nødvendig å rehabilitere
Holmenbua slik at den står på trygg grunn uten
fare for videre utglidning og at den gjøres
tidsmessig med et mer tiltalende ytre og
tilpasset fremtidig behov for et samlingspunkt
for foreningens virksomhet på
Holmendammen. Dette er i tråd med de ønsker
som har fremkommet i svarene fra
spørreundersøkelsen til medlemmene i mars
2011.
Med en full oppgradering av Holmenbua vil
kostnadene bli såpass store at det blir viktig å
finne finansieringskilder. Styret har allerede
søkt om midler fra Røa Lions og Slemdal
Lions (foreløpig uten svar) og vil også søke
Sparebank-Stiftelsen og Gjensidige Stiftelsen
om midler. Realistisk finansiering vil
imidlertid være frigjorte midler fra salg av
Preuthun-hytta. Oslo Sportsfiskeres råd er
forespurt om styrets planer. Et flertall i rådet
vurderer det slik at et salg må kunne aksepteres
da hytta er et pengesluk uten at noen, utenom
en meget begrenset krets, benytter hytta.
Forslag-1
Styret ønsker årsmøtets aksept på å utrede
mulighetene for å bygge om bua i hht. til de
anvisninger den oppnevnte byggekomite
anviser og innenfor de tillatelser kommunen

gir. Styret har innhentet opplysninger om
kostnader knyttet til sikring av grunnen og
oppretting av nåværende fiskerbod til en
kostnad av om lag kr. 115.000. En fullstendig
ombygging må påregnes å nærme seg kr.
500.000 men dette er ennå ikke utredet.

Forslag-2
Styret ber om årsmøtets fullmakt til å kunne
gjennomføre salg av Preuthunhytta på et egnet
tidspunkt for å kunne finansiere ombygging /
rehabilitering av Holmenbua. Det forutsettes
at nødvendige tillatelser til ombygging blir gitt
og at salgsinntekter avsettes i sin helhet til
Holmenbua. Det forutsettes videre at andre
mulige finansieringskilder ikke vil dekke
ombyggingen.
Tentativ fremdriftsplan – Ny Holmenbu
- Befaring med kommunen 16.4. Råd om
videre saksgang
- Byggekomiteen trer sammen 24.4. Begynner
planlegging
- Utredning av muligheter i hht. mandat - mai /
juni / juli
- Bearbeiding av Ris Vel og Holmendammens
venner mai - august
- Kontakt med mulige utbyggere august, valg
av ansvarlig september
- Søknader finansiering (Stiftelsene) innen 15.9
- Søknad Plan- og Bygningsetaten om riving,
oppføring ny fiskerbod,
ledningsanlegg for vann og avløp oktober /
november
- Nabovarsler / klagebehandling desember –
mai 2013
- Salg Preuthun mai 2013
- Igansettelse juni 2013
- Ferdig-stillelse september/oktober 2013

Det ble en begrenset debatt om
forslagene. Saken har tidligere blitt
drøftet i eget medlemsmøte høsten 2011
og blitt behandlet i rådet sammen med
styret i eget møte før jul.
Årsmøtet tok til ordet for at styret må
gjøre nødvendige avtaler med
kommunen som sikrer råderett og
bruksrett til området også etter evnt.
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ombygging i tråd med avtale tidligere
inngått med gammel grunneier. Avtalen
ble inngått i 1932 men oppsagt i 1937 da
kommunen overtok, men som lot OS
fortsette sin virksomhet som før. Vi må
nå sikre oss at investeringer vi gjør ikke
forlises.
Forslagene ble satt under haammeren
og ble vedtatt med akklamasjon
(enstemmig vedtatt).
e). Kontingentandel.
Det var ingen forslag til endring av
kontingentandelen. Fullmakt til styret
om 5% påslag som ble vedtatt på
årsmøtet 2008 står inntil nytt vedtak
gjøres. Styret vil ikke benytte denne
fullmakten for kontingent-året 2013.

etterhånd har det vært mye
korridorpolitikk.
Dette tatt i betraktning ble forslag til
kandidater godt mottatt av årsmøtet og
alle valg gjennomført med akklamasjon.
Ut av styret går formann Marius
Warnken, inn kommer Geir Gundersen.
Han har signalisert at han velges kun for
ett år. Geir Granli erstatter Geir
Gundersen på nestformannsplassen.
Ut går også Norvald Langeteig som
erstattes av Tor-Egil Holmen. Fratrer
gjør også Jon Erlend Dahlen på varaplass. Nye inn som varamedlemmer er
Kjell Grønningen, og Viggo Kristiansen
, begge med bred erfaring i
foreningsarbeid.
Etter valget er fordelingen av vervene
som følger:
Styret:

f). Budsjett.

Formann:

Erik og Geir gjennomgikk
budsjettforslaget.

Nestformann:

Budsjettet 2012 er satt opp stramt, i
balanse og nøkternt i forhold til 2011.

Kasserer:

Budsjett ble godkjent.

Sekretær:
Styremedlem:

g). Valg
Wilhelm Zickfeldt overtok rollen som
leder av valgkomiteen grunnet Odd
Eriksens sykdom. Wilhelm redegjorde
for valgkomiteens arbeid og innstilling.
Også i år har det vært problematisk å få
kabalen til å gå opp etter kun ett år med
avgående formann.
Over 60 foreningsmedlemmer med epostadresse ble tilskrevet for å høre om
de var interessert i å stille på en plass.
Kun 4 svarte – hvorav 3 negative. I

Styremedlem:

1. Suppleant:
2.Suppleant:
3.Suppleant:

Geir Gundersen
(gjenvalgt for 1 år)
Geir Granli
(gjenvalgt – 2 år)
Erik Andersen
(gjenvalgt – 2 år)
Stein Wines
(ikke på valg)
Tor-Egil Holmen
(ikke på valg)
Kjell Grønningen
(ny – valgt for 2 år)
Viggo Kristiansen
(gjenvalgt for 1 år)
Espen Mykløen
(ny – valgt for 1 år)
Hallvard Lid
(gjenvalgt for 1 år)
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Valgkomite :

2011 – 2014

Harald Sund
Leif Eriksen

Norvald Langeteig (gjenvalgt)
Wilhelm Zickfeldt (gjenvalgt)
Geir Tidemandsen (gjenvalgt - ?)

2010 – 2013

Odd Eriksen
Per Karlsen

2009 – 2012

Kåre Larsen
Bjarne Fenn

Valgkomiteen skal normalt bestå av 4
medlemmer.
Revisorer:
Tore Raaer
Knut Vadholm
er nok.

(gjenvalgt)
trekker seg – mener 1

Årsmøtet hevet ca kl. 2000.
Kaffe og wienerbrød ble denne gang tatt
etter møtets avslutning.

Rådet:
2012 – 2015

Knut Vadholm
Norvald Langeteig

Stein Wines 16.6.2012

Rives i 2013 ?
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Fremdrift Holmenbua
Etter årsmøtet har styret og bygge komite vært i virksomhet. Den
bebudede befaring med Bymiljø-etaten
på dammen ble gjennomført 16.4. De 2
fra kommunen fikk med egne øyne se
bl.a. buas forfatning og vi la frem våre
tanker om rehabilitering.
I senere kommunikasjon med
kommunen har de vist forståelse for
våre planer og vi har vært innom
eiendoms- og byfornyelsesetaten (eby)
før vår sak igjen havnet hos
bymiljøetaten.
Etter først å ha hatt møte i komiteen
hvor vårt byggemandat ble gjennomgått
sammen med planskisser fra både Jan
Johnsen og Kåre Larsen ble møtet med
bymiljøetaten gjennomført på deres
kontor 4.6. Et sammendrag fra dette
møtet finner du lenger bak i bladet og på
nettsidene våre.
Absolutt et positivt møte, men de ønsket
altså et konkretisert forslag til løsning
som de kunne ta stilling til.
I mellomtiden har vi fått positive
tilbakemeldinger fra Slemdal Lions som
antagelig vil støtte oss, men også disse
vil ha mer kjøtt på benet. Det skal de få.
Vi har nå vært så heldige å komme i
kontakt med et nytt medlem i foreningen
som gikk på fluekastekurs i mai. Han er
arkitekt og har lyst til å hjelpe oss med
forprosjekterings arbeidet.
Møte med komiteen og Øyvind Pharo
Odden fant sted 19.6. Øyvind fikk
grundig orientering om våre tanker og
behov som han har oppsummert og gitt
oss trygghet for at oppgaven er forstått.
Han sier bl.a. i sin oppsummering:

Det er i første omgang snakk om å utarbeide et
konkret forslag til ny bu ved Holmendammen,
som skal sendes til kommunen.
Det er ønskelig å få til en løsning for innlagt
vann i bua. Toalettløsningen fungerer ok, men
det er ønskelig å integrere denne bedre i bua.
(Ikke separat inngang). Inngangspartiet skal
være universelt utformet / tilgjengelig for
rullestolbrukere.
Ellers er det ønske om å øke arealet noe, se på
muligheten for kjeller eller hems. Vi ser også
på området i et mer helhetlig perspektiv enn de
foreliggende skissene (bua og utendørsarealet
sett under ett).
Innen den 15. september leverer vi:
Situasjonsplan, målestokk 1:500, som viser bua
i omgivelsene / nærmiljøet.
Plantegninger, målestokk 1:50, som antyder
konstruksjon og byggteknisk utførelse.
Relevante snitt, målestokk 1:50, som antyder
konstruksjon og byggteknisk utførelse.
Perspektiver, datamanipulert bilde av forslaget
på tomten, som kan legges ved nabovarsler.
Vi foreslår to møter i løpet av august hvor vi
diskuterer prosjektet underveis. Dette for å
bedre kunne imøtekomme klubbens ønsker og
behov.
Dette leveres kostnadsfritt og uforpliktende.
Hvordan det videre arbeidet løses, avtales
senere (etter skisseprosjektet). Det er da snakk
om detaljprosjektering, korrespondanse med
håndverkere, søknader, nabovarsler og
oppfølging på byggeplass.

Byggekomiteen mener vi har fått
akkurat den hjelp vi nå trenger. Det
betyr at nødvendig materiale for våre
søke-om-midler-instanser og overfor
kommunen vil være klart tidlig i høst.
Nå krysser vi fingre og tær og alt som
er. Vi tar nå også forhåndskontakt med
Megler-1 på Gran for å antyde at vi kan
ha et interessant salgsobjekt (Preuthun).
Byggekomiteen ved sekretæren.
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Gjedde er også fisk !
Bjarne Fenn, snart 92, er en hyppig bidragsyter
til FastFisk. Bjarne er både jeger og fisker. Er
han utpå får han nesten alltid fisk. Virker som
han har en egen teft for å lure fisken på kroken.
Gjedda har han bestandig hatt hjerte og respekt
for. Julebordet er ikke det samme uten Bjarnes
gjeddekaker. Regner med at det blir noe i år
også !
Red.

Gjedda har i mange år vært kalt ufisk,
men senere kommet til verdighet som
både mat- og sportsfisk. Nå fiskes det jo
også gjedde på flue. Gjedda er en grådig
og glupsk fisk og sitter som regel med
en gang den tar, og glipper det, så har
dem slitt snøret.
Så dårlig som jeg er blitt i beina nå, med
krefter og balanse, er det fiske fra båt og
dorging jeg kan drive mest med. Jeg kan
fiske fra land ved å sitte og kaste fra en
liten feltstol jeg kan ha i ryggsekken,
men å stå er umulig.
Jeg skal fortelle om en båttur vi hadde
på Storsjøen i Nord-Odal med min
fiskekamerat Kolbjørn Aasen. Hallvard
Lid var også med sist sommer.
Kolbjørn kom og hentet oss med sin
store 4-hjulsdrevne bil og fine motorbåt
på tilhenger. Vi kjørte til Storsjøen i fint
sommervær, lett bris fra sør og passe
varmt. Vi satte ut båten i nordøst enden
ved en marina med utsettrampe.

Med full dorgerigg kan båten gå med 8
stenger i holdere, planbord ut på sidene
og dyprigg med tunge lodd. Det siste
blir mest brukt i sjøen.
Vi kjørte med 3 stenger og store
woblere, ca. 70 -80 meter ute. Dette er
for meg en behagelig måte å komme
meg ut på for å fiske. Sitter i fin benk på
siden av båten, kan drikke kaffe og spise
mens båten går. Vi hadde store områder
å dorge på. Storsjøen er jo stor ! Over 2
mil lang og 1 mil på det bredeste.
Og fisk fikk vi, den er det mye av i dette
vannet. Vi var forresten på to turer, og
fikk 16 gjedder som vi tok, men slapp 4
uit igjen, som vi syntes var for små. De
største vi fikk var 5 og 4,5 kg. Flere på
2,5 og 1,5 kg + en abbor på 1,5 kg på
stor wobler. Når de største gjeddene
sitter er det som det er fast i en stokk
synktømmer, og snelleknarren skriker
på slurebremsen.
Verste spetakkel er når gjedda skal om
bord. Da går den både under og rundt
båten, vanskeligst å holde unna motoren
så snøret ikke vikler seg inn. Kolbjørn
greide brasene hver gang med sin strore
ringhåv.
Vi hadde også mye moro. Dette er
stangfiske og sportsfiske så godt som
noe. Og så ble det bra mat til julebordet
!
Bjarne (sommeren 2011).
(på bildet sammen med Per Karlsen)

11

Jeg har en plan...
Håpet om påskefisking i østmarka gikk
i dass da værgudene plutselig bestemte
seg for å roe ned med varmegradene, og
vips så stoppa issmeltinga helt opp.
Dammen var heldigvis isfri så det ble
litt treningskasting etter svanene...
Det er bare å innse at det ikke blir noe
fart på fiskinga før 17.mai i år heller.
For spesielt interesserte kan jeg derfor
her på disse sider røpe mine planer for
nordmarksfisket i perioden 17/5-17/7.
I år satser jeg sterkt på nordmarka nord
og nordøst. Regner som vanlig med
kilosfisk...den som lever får se.
Ettersom jeg kun (hvis jeg ikke er i ferd
med å sulte ihjel) fisker med tørrflue er
det fjærmygg som gjelder i tida før
25.mai, derfor prøver jeg meg først i de
små vanna som ikke ligger så alt for
høyt.
Har tidligere erfart at dette fisket er det
nærmeste en kan komme ønsket om
selvmord, det er nemlig usedvanlig
vanskelig å lure fisken til å ta disse små
fluene på blikk stille vann. Faktisk
nesten umulig.
Men sannsynligvis ikke i år, nå er det
jeg som skal ta commandoen...hørte jeg
lekestue?
Etter å ha bltt rundlurt av
fjærmyggfisket er det Vespertinaen som
gjelder, og den klekker i dette området
fra 25.mai - sånn circa.
Langvann og Elvann er kjente og kjære
vann i så måte og kan ofte by på
teppeklekkinger av denne lille
mørkebrune døgnflua i krokstørrelse 1618.
Bellybåt er brillefint å bruke i disse
vanna.

Forøvrig klekker det stort sett
Vespertina mellom 11.00 og 16.00, men
unntak finnes, ifjor starta det stort sett
uvisst av hvilken grunn ikke opp før
klokka 15.00. Røya, dog ikke av de aller
største, går ofte bananas etter
vespertinaen på Elvann!
Vulgataen kommer inn i bildet når
vespertinaklekkingene begynner å ebbe
ut, gjerne fra ca 5.juni i de tidligste
vanna som f.eks øvre Øyvann og søndre
Måsjøen.
I fjor var det heller labre klekkinger av
vulgata. I år derimot...carramba!
Da det kan være temmelig folksomt i
dette området på denne tida er planen
min å trekke enda lengre nordover for å
få med meg vespertinafisket her som
ikke starter opp før 5-10 juni.
Store Fidlingen, St.Daltjuven, og noen
mindre lurevann, skal etter planen gi
meg den store bøyen på stanga mens
andre står i kø litt lengre sørøst. Vi får
se.
De to førstnevnte vanna er også, hint
hint, glimrende vulgatavann.
Fjellsjøen(vulgata) og
Løndalstjernet(vespertina) skal jeg satse
ekstra hardt på i år, rapporter om
kilosfisk forventes medio juni...for ikke
å glemme Svartvannet.
Og Grimsvann er igjen på gang hører
jeg...
Når alt ser håpløst ut med varme vann,
knott og annet faenskap, og juni går
over i juli setter jeg DBS`n i første gir
og fiser lett og lekent opp til Gjerdingen
og Katnosa. Da er det klart for
vulgatafiske der oppe i de aller dypeste
sjøene, og der oppe må man ha bellybåt
skal man komme i kontakt med de aller
største sluskene i klassen.
I år satser jeg på at noen av de store
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forviller seg inn i Kaldputten. Da er de
mine. Alle småputtene jeg skal fiske i
holder jeg for meg sjøl, men det finnes
mange av dem der oppe.
Forøvrig skal ingen ørret under
halvkiloen taes livet av i år heller. Hvis
jeg får noen... Sannheten er vel den at

Real turmat sannsynligvis blir redninga
for meg denne sommer`n også.
Ha en fortreffelig fiskesommer i
Oslomarka!
kjell G.
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Da KAR- sluken så dagens lys
Tekst/foto: Hans Helge Raae Olsen
I tidligere tider var det opprinnelige sportsfiske med håndredskap ensbetydende med markfiske eller
fluefiske inspirert av engelskmennene. En bambusstang på 18-20 fot som i beste fall var forsynt med
en liten messingsnelle ble brukt til begge deler.
Fiske med kastesluk var ikke vanlig i Norge i tiden før 1928-30.
Det er kilder som beskriver slukproduksjon i mindre skala i Trøndelag på slutten av 1800-årene.Disse
slukene var lette og det ble gjerne satt bly på sena for å få opp kastevekten. Eller det var sluker laget
til båtfiske i Namsen og andre store elver der det ble rodd med sluk.

Oslo Sportsfiskere planla feiringen av sine 50 år i 1981.
I den forbindelse fikk styret i OS en idè om å ta kontakt med de medlemmer som var
initiativtakere til foreningens stiftelsen i 1932 og som satt i det første styre. Det var tre
medlemmer fra den tiden, Torleiv Rasmussen (TJ), Arthur Bøckmann (AB) og Georg
W. Jakobsen ( GWJ).
De ble invitert til et møte for å fortelle om stiftelsen av Oslo Sportsfiskere og om
forhold rundt sportsfiske i 30-årene.
Hele møtet ble tatt opp på lydbånd. Disse lydbåndopptakene er kilden til denne artikkel
om hvordan KAR sluken først så dagens lys.
De tre noble herrene var alle pasjonerte fluefiskere, godt orienterte, omga seg med
eksklusivt fluefiskeutstyr og utøvet fortsatt sin passion trass i høy alder.
Arthur Bøckmann var født i 1901 og var ivrig fluefisker allerede 15 1/2 år gammel.
Slukfiske begynte først i slutten av 20-årene i Norge.
Det var Torleiv Rasmussen som fant opp den første KAR sluken og som siden
egenhendig produserte de første slukene. Han produserte senere mange hundre tusen
sluker og her forteller han hvordan det hele begynte.

Torleiv Rasmusen - 86 år gammel - forteller
Møteleder HWL: ” K. A. Rasmussen (1) kom med sine kastesluker i tyveårene,
begynnelsen av trettiårene. Kan du fortelle oss om starten”.
Torleiv Rasmussen (2): ” Det var ingen i Norge som brukte kasteslukutstyr og jeg leste
om det i sportsfiskeavisne fra USA hvor de nevnte disse rullesnellene hvor de kastet
disse med sluk - der var et blylodd på.
Man måtte jo kunne lage denne sluken tilsvarende tung. Og jeg laget da den gang noen
sluk av sølv.
Og hvis dere vil høre en fiskeskrøne så skal dere jo få høre det. Og jeg skal fortelle det
så sant som jeg kan huske det. Om det er litt gærnt kan jeg ikke si, men det var i – jeg
tror det var i 1929. Da reiste jeg opp til Røa – dro opp til Grøtådalseteren og lå inne i
14

Grøtådalen, og der hadde vi jo prektige teltplasser og hadde glimrende fiske i disse
hovene (tjernene?) – og der var det meget stor fisk. Og vi risikerte jo å få fisk over 3
kg. Men jeg hadde aldri fått noen virkelig storfisk der.

Torleiv Rasmussen

Jeg hadde ikke vært der så mange år – jeg begynte der i 1925.
Så kom jeg da opp der (1929) og da hadde jeg med meg 6 sluker som jeg hadde laget i
sølv, og det falt nære på grunn av mitt yrke. Og jeg hadde en liten stang på 6 fot – det
var en slags splitcane, og så var det en alminnelig simpel rullesnelle som du kunne
skrubbe litt med fingrene. Men å finne et ordentlig snøre – det var jo ikke å få kjøpt –
sånne tynne og fine. Så fikk jeg kjøpt et tynt kastesnøre, så jeg fikk vel på en 20-25
meter på denne rullen og hadde aldri gjort det før.
Jeg kan huske, jeg gikk en morgen – han kameraten min, han skulle gå opp på StorStukuen for han skulle der opp for å se den med snø, han var så lei av å fiske – han
synes det kunne være moro å se den – om jeg ville være med. Nei jeg skal ut til en av
sjøerne å kaste litt med sluk, ja du er såpass gal så du får jo gjøre det.
Jeg dro ned til et vann som heter Grandetjern og stilte meg opp – jeg hadde jo øvet meg
litt og fikk kastet den sluken ut 15 meter eller noe sånt. Og da den kom uti så jeg et
jæveligt plask, men noe mer skjedde ikke. Ja, så satt jeg og sunnet meg litt – da tog jeg
et kast til og da bet det ordentlig, en sånt rusk har jeg aldri kjent før. Og da jeg fikk inn
den, veide den tre og et halvt kilo.
Så gikk jeg litt rundt – jeg var litt, jeg var liksom – jeg var ikke riktig – liksom helt meg sjæl, for jeg
syntes det kan ikke være ordentlig realt dette her – jeg hadde jo dårlig samvittighet – jeg vet ikke hva
det var for noe med meg.
Så tog jeg fluestangen - så gikk jeg oppover , så så jeg fisk vake, så kasta jeg på den, og da var det
fisk som veide 2 og en halv kilo – det var en pen ørret. Da syntes jeg, jeg hadde fått nok
sinnsbevegelse den dagen, så da gikk jeg hjem til leiren, og da var kameraten min og sønnen kommet.
Og så spurte han: Hva har du gjort. Jeg har fisket litt i de tjernene – har du fått noen ting da – ja jeg
har fått to stykker, ja for jeg se på de da. Så så han på meg – du er en elendig fisker – du er en
eventyrmann eller hva han kalte meg. Jeg fikk sånn kjeft av ham fordi jeg hadde fisket med sluk – og
noe så stygt som det derre der!
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Ja det var den mottakelsen jeg fikk da jeg kom med to sånne svære, digre ørreter. Jeg trodde ikke det
var sant, jeg.

Så nok av det – jeg fisket da med de slukene og satte dem fast i bunnen.
Og dette er den verste delen av denne fiskeskrøna. Det var en morra, det regnet og var kaldt og så gikk
jeg opp til noen tjern opp ved – oppover mot Svuggeriset og fisket der. Og så satt jeg fast, den siste
sluken jeg hadde, i bånn og jeg kunne stå å se han lå nede i 1 ½ - 2 meter, og regna og kaldt var det.
Men jeg var så forbanna så jeg vrengte av meg klærne og stupte nedi og tok den opp.

Ja dette kaller jeg for en fiskeskrøne, men jeg forteller det så sant som jeg kan.
Og ut av det så hadde jo denne kameraten min, han hadde slarva på byen. Så var det
han børsemaker Schau – både gammer`n og junior. Den gamle børsemakeren kjente vel
de gutta. Han sa ( Schau til Rasmussen) det går noen rykter om at du har noen stygge
redskaper. Ja sa jeg – jeg har laget noen sluk , ja får jeg se på dem da, sa han, ja jeg
viste han det dere der. Da, sa han du får lage noen sånne til meg da – sluk ble det”.
HWL:” Fikk du kameratene dine, Bøckmann og Jacobsen, til å bruke kastesluk?”
TR:” Jeg husker ikke riktig, men det ble vel mer eller mindre godt mottatt. Enden på
det hele ble at jeg ble truet til å lage sluk. Jeg hadde aldri i mitt liv tenkt meg å lage
sluk.”
HWL:” Hvorfor kaltes det KAR - sluk?”
Firmaet mitt het K. A. Rasumssen – vi forkortet det KAR – så ble det hetende KAR sluk. Kar sluken brukes den dag i dag (1981).
GWJ:” Hvor mange sluker tror du selges i verden?”
TR:” Ja det selges nok 4-5 millioner i året. I hvert fall i løpet av et år laget jeg flere
hundre tusen sluk. Men så kom alle de andre til. Jeg begynte å miste interessen. Det
rare er (latter) jeg har aldri hatt noen ordentlig interesse for å fiske med sluk, aldri, men
den nysgjerrigheten som var, var ganske artig”.
Arne Thorstensen:” Det lå vel litt økonomiske interesse bak?”
TR:” Ja du vet det var de harde 30-åra”.
Her slutter Torleiv Rasmussen beretningen om KAR - slukens opprinnelse.
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Alt som er skrevet her er referert nøyaktig fra et lydbåndopptak ord for ord slik som Torleiv
Rasmussen fortalte det på et møte i Oslo Sportsfiske 19. november 1981.
KAR - slukene ble produsert fra kopperplater på 0,5x 15x20 cm som ble valset ned og stanset ut.
Noen sluker var kopper, men de fleste slukene ble forgylt eller forsølvet og noen ble deretter malt.
K. A. Rasmussen produsert sluker frem til 70-tallet – mellom 1970 og 1980 kunne man bestille sluker.
Det ble laget noen eksemplarer på bestilling i 1981 som ble de siste KAR - sluker produsert på K. A.
Rasmussens fabrikk.
Produksjonsutstyret står fremdels på fabrikken på Hamar.

(HWL) Henning Winsents Løwer var en profil i OS en lidenskapelig sportsfisker og hadde store
kunnskaper i alt om sportsfiske. Hadde forskjellige tillitsverv i sportsfiskemiljøene herunder
Castingforbundet og var formann i OS en kort periode. Ideen til å invitere og finne frem til
gjenlevende medlemmer fra det første styre var sekretær Olav Aspelunds.
Kåre Gunnari var formann i foreningen i jubileumsåret.
Hans Helge Raae Olsen som tog båndopptakene var viseformann i foreningen og har skrevet ned
ordlyden fra båndopptakene.
(1) Firma K. A. Rasmussen etabl. 1872
Selskapet ble grunnlagt av Knut Andreas Rasmussen i 1872, som på denne tiden drev en egen
gullsmedforretning i Oslo. Selskapet ble senere flyttet til Hamar. Fra et lite gullsmedverksted utviklet
selskapet seg til å bli en produsent av edelmetalls- halvfabrikat, og ble til et av Skandinavias største
produsent av edelmetaller
Bedriften ledes i dag av Harald Ulrik Sverdrup ( 5. generasjon) som er Torleiv Rasmussens barnebarn.
(2) Torleiv Rasmussen 1895- 1991
Gullsmed, pioner og nestor blant norske gullsmeder.
Utlært hos David Andersen, Oslo
Videreutdannelse i Wurttemberg i Tyskland og i København
På sin 25-årsdag 1920 ble han tatt opp som parthaver og kompanjong i farens firma K. A. Rasmussen.
Pasjonert sportsfisker og friluftsmann.
(3) Kildemateriale
Øvrig kildemateriale er fra K. A: Rasmussen, Hamar.

Hans Helge (t.h) i samtale med Geir Granli

17

Litt av hvert fra www.oslo.sportsfiskere
04.06.12 Positivt innledende møte med kommunen om Holmendammen
Bymiljøetaten er instansen som må bearbeides for å få aksept på å gå videre med søknader om
rehabilitering. Vi mener 1. møte gav gode signaler om positiv fremdrift.
Vi la frem våre ønsker om rehabilitering av bua og formalisering av rettigheter i området. Kommunen
var i utgangspunktet positive og berømmet vårt engasjement og positive virke i området. Vi
presiserte vårt langsiktige engasjement og viste til vår historie før kommunen fikk rettigheter til
grunnen.
Kommunen pekte på hvor heldige vi er som gratis kan disponere et slikt sted og arrangere aktiviteter
kostnadsfritt. Vi la frem vår anstrengte økonomi som betyr at finansering av riving og ombygging
innebærer at vi må avhende vårt aktivum på Hadeland.
Kommunen forstår vårt behov for fornyelse etter selvsyn å ha besiktiget bua. De mener at med en
såpass stor fornyelse med innlegging av vann/kloakk så vil bua fremstå som et fornyet idrettsanlegg
med klubbhus som vil bety en minimumsleie av grunnen i størrelsesorden 8000.- pr. år.
For at kommunen kan ta stilling til vårt ønske, få en juridisk betenkning om rettigheter og evnt.
beregne en minimumsavgift - vil de ha et mer konkretisert forslag gjerne med alternativer. Det betyr
konkrete tegninger og omfang av fornyelsen.
Vi lovet å komme tilbake med dette før sommeren og håpet kommunens saksbehandling ville være
akseptabel rask. Med et akseptbrev i hånden vil vi kunne gjøre nødvendige søknader til de aktuelle
formelle godkjenningsetater. Oppstart ombygging er ikke aktuelt før i 2013.
Vi tolket møtet som positivt gjennomført i en gemyttelig tone.

02.06.12 Dugnad Preuthun
Kaldt men pent vær denne 1. lørdagen i juni.
Vi var 5 og fikk gjort en del av ønskene våre. Kjøreporten var dessverre valset ned av brøytebilen i
vinter og sauene som ble sluppet på beite i mai måned hadde funnet veien til det fristende gresset
inne på tomta.
Dermed ble det en lite hyggelig jobb med å fjerne det meste av møkka, men desto tilfredsstillende å
forlate en rengjort tomt lørdag ettermiddag og med nysnekret port . Hallvard, Erik og Harald skal ha
takk.
Viggo og self dro i gang med rydd og vaskejobben.
Vi fikk konsentrert oss mest om kjøkkenet der skap ble ryddet og vasket innvendig, men også alle
gulv fra Sibir og utover ble rengjort. Vi tviler på at noen vil savne alle de gamle kjeler og kar og
gammel skapmat som ble kastet fra kjøkkenet.

30.5.12 Barna på dammen (Ullern barnehage)
Bra med fisk. Både abbor, sørv og ørret ble tatt av barna. Populær saftservering.
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27.05.12 God stemning på NM i fluekasting
Flotte forhold under NM fluekasting på Holmendammen
Det ble et trivelig stevne med godt vær og bra kasting under NM. Været var med oss, det samme var
svanen som har funnet seg ny venninne og kiosken ble godt besøk til glede for klubbkassen.

Resultater (mer på www.castingforbundet.no ):
Ørret presisjon

tid poeng

Ørret lengde meter

1 Knut Ekelund
2 Stein Grønberg
3 Per Grønberg

04:12 60
04:38 60
02:56 56

1 Tor Gjersøe
2 Mathias Lilleheim
3 Jarle Strandberg

38,5 39
38
38,5
35,5 36

1 Karoline Olsen

03:55 32

1 Tina Mengkroken

30

Sjøørret lengde meter

31

Laks Lengde meter

1 Harald Økern Jensen
2 Mathias Lilleheim
3 Tommy Aarkvisla

41 44
41 43
42 42,5

1 Eirik H. Larsen
2 Jarle Strandberg
3 Vidar Næss

56,5 56,5
55
56
54,5 54,5

1 Tina Mengkroken

32

1 Anita Strand

42

32

45
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Lars Nilssen intervjuer og filmer

Harald Økern Jenssen som vant Sjøørret lengde

20.05.12 Familiedag på dammen
Kun 2 -3 småabbor ble fanget av de 4 -5 barna som fant frem til dammen sammen med foreldre.
Igjen hadde vi meget god kapasitet med 5 drevne karer fra foreningen med Harald Hovde i spissen.
Grillpølsene ble stort sett fortært av de gode hjelpere !
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27.04.12 Oslo Sportsfiskere 80 år !!
Vi kan feire oss selv idag 27.4 ! Foreningen har bursdag.
Ja, det er faktisk gått 5 år siden 75-årsjubileet. Vi mottar gjerne gratulasjoner. Det har allerede
strømmet inn fra Spania ved Norvald.
Igår var det dugnad på dammen. Tross regnet fikk vi gjort en brukbar innsats, så området rundt bua
på dammen igjen ser sånn noenlunde ut. Bordet f.eks fikk virkelig en ansiktsløftning. Det er nå igjen
stødig og klar til å motta folket. Naturtrappen ble også reparert og vi fikk gruset litt. God innsats av
de 9 som trosset været.

Vi skimter litt av kolonien
med ferskvannsmuslinger som
fortsatt overlever i
Holmendammen
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19.04.12 Fin tur til Steilene – Langåra
11 deltagere og vi fikk både Torsk og Sjøørret
Dystre værutsikter fra morgenen av, men det bedret seg betraktelig. Ved 17-tiden delte vi oss i 2
grupper. 7 til Steilene, 4 til Langåra. Dan Otto loste oss velvilligst til begge steder.
Noe vind ved Langåras østside, mens Steilene hadde lunere vær. Fisk var det begge steder.
Vi tok vel 5 pene torsk (størst var Sekretærens 2 kilos) og 2 bra sjøørreter (ca 1 kg på Jan Johnsen og
Turi Granli) + noen mindre torsk som fikk leve videre sammen med Vadholms litt for liten sjøørret.
Hyggelig tur. Regnet kom ikke før vi dro ved mørkets frembrudd.

15.4.2012 Innendørsstevne casting – NIH
Vi merker oss Oslo Sportsfiskeres medlemmer som tapetserte seierspallen !
Øvelse 1 – Flue presisjon Poeng Tid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Terje Nielsen
Harald Økern Jensen
Åge Larsen
Karoline Olsen
Vegard Olsen
Christine Josephsen
Terje Slydahl
Knut Magne Olsen
Arnfinn Nordsveen

80
75
70
45
35
20 3:42
20 3:48
5
0

Øvelse 2 – Flue lengde enhånds
Meter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Harald Økern Jensen
Åge Larsen
Terje Nielsen
Vegard Olsen
Arnfinn Nordsveen
Christine Josephsen
Knut Magne Olsen
Terje Slydahl
Karoline Olsen

52,02
46,80
41,40
38,68
38,55
38,50
36,42
35,00
31,46
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29.03.12 OS-årsmøte. Grønt lys for salg av Preuthunhytta og fornyelse dammen
Tungt år for foreningen, men gode beslutninger om fremtiden
Kun 18 deltok på årsmøtet og sa sine meninger om regnskap / budsjett og ikke minst planene for
Holmenbua og Preuthun.
Tungt år ? Ja, det må vel sies ut fra økonomien (underskuddet i 2011 ble 17.000), dårlig deltagelse på
kursene, medlemmer som forsvinner osv. Det som gikk bra i 2011 var barn og ungdomsaktivitetene.
Her var mange med, mange fikk fisk og mye positivitet.
Holmenbua / Preuthun har vært et hett tema siste året. Mange fikk tømt seg for meninger på
informasjonsmøtet om styrets planer sist høst. Det var kanskje årsaken til at styrets forslag til å gå
igang med oppgradering Holmendammen ble bifalt med akklamasjon nå. Selvom det innebærer salg
av Preuthunhytta.
Forslaget om salg som første gang ble tatt opp i 1949 og senere gjentatt flere ganger på 50-tallet og
opp gjennom årene ble denne gang vedtatt enstemmig ! Det må sies å være historisk. Nå setter vi
igang og krysser fingrene for kommunens godkjennelse,
Forøvrig ble sittende styre gjenvalgt på omtrent alle poster. Geir Gundersen fortsetter dermed som
formann. Aders Wold går ut av styret, Kjell Grønningen rykker opp fra varaplass. Inn på ny varaplass
er Espen Mykløen, 22 år og ivrig fluekaster. Utdanner seg innenfor IT .

03.03.12 Knut Vadholm og Marit Andersen best av våre under NM isfiske
OS stilte med 2 lag under NM i isfiske på Rokosjøen, Løten 3.mars og 9 mann og 1 kvinne i den
individuelle konkurransen søndag. Reslutatene ble vel noe under forventning.
2. laget med Knut Vadholm, Arvid Andersen og Frode Sjøberg kom på 23 plass blant 54 lag og slo 1.
laget på 26. plass med 1/2 kilo. 4.2 kilo mot 3.6 kg. På første laget stilte Harald Hovde Anders Wold
og Kjell Kolstad.
Relativt best ble Knut Vadholm i den individuelle konkurransen med en 30.plass blant 212 deltagere.
Ca. 2,4 kg mot vinnerens 4,7. Det holdt til 8.plass i veteranklassen.
Anders Wold og Harald Hovde besatte 46. og 55 plass med ca. 1.9 og 1,7 kg.
I kvinneklassen fikk Marit Andersen en hederlig 8 plass (4. plass i Veteranklasse) med ca. 1,3 kg.
Fullstendig resultatlister finner du på:
http://www.njff.no/portal/page/portal/hedmark/lokallag/loiten/artikkel?displaypage=TRUE&eleme
nt_id=147137987

23.02.12 Auksjonsmøte med tube-fluer i fokus
Grei auksjon men noe trått salg blant 25 interessenter
Myndige Knut Vadholm ledet som vanlig forsamlingen raskt og effektivt gjennom en relativt fyldig
auksjonskatalog.
Det viste seg at tubefluene var det som tiltrakk forsamlingens største interesse. De fleste av disse
objekter gikk et godt stykke over utropspris. Og det var vel flue-objektene generelt som reddet
auksjoonen økonomisk. Det ble ialt solgt for omlag NOK 7500.23

De flotteste B&W-stengene måtte trekkes tilbake. De var antagelig for høyt priset i utgangspunktet.
De kommer nok frem igjen ved en ny anledning bedre tilpasset markedet.
Kvaliteten ellers, utover fluene og enkelte stenger var nok så som så , men kjennere og libhabere fikk
med seg noen godbiter også blant snellene.

26.01.12 OFA-møtet med jubileumsforfatteren
Gaute Heyerdal gjorde en fin figur på møtet. Skuffende få (omlag 20) fikk oppleve hans dypdykk
fra OFAs flotte jubileumsbok.
Men de som var tilstede satte pris på varene og det ble faktisk solgt 5 bøker blant de fremmøtte.
Gaute startet med begrunnelsen for OFA som ble dannet av Arbeidernes jeger og fisk og vår egen
forening. Det var på 1880-tallet at flere og flere begynte å bruke Oslo marka ikke bare til matauk og
arbeid , men også til rekreasjon og naturopplevelse. Det ble behov for å formalisere og legalisere
fisket for alle.
OFAs tidlige formulerte mål var å arbeide for å gjenskape og forbedre fiskemulighetene Nansen og
Asbjørnsen og andre hadde hatt så meget glede av. Dette fremgår av klenodiet
"Sportsfiskerleksikonet" av 1968. Ingen lett oppgave.
Dette har også vært OFAs senere mål om enn i andre omskrivninger. Har de (vi) lyktes ? Ja, omsider
kan vi vel nå si, men det tok tid etter mye prøving og feiling - en reise gjennom nedturer og oppturer
- enkeltmannsinnsatser - kriser men også samhold og sosialt felleskap.
Dagens OFA fremstår som en vellykket organisasjon og som et forbilde for tilsvarende organisasjoner
i Norge.

21.01.12 Anders Wold Klubbmester i isfiske
8 deltagere under ufyselige forhold på Skjerva denne lørdagen. Sekretæren endte i grøfta !
Det skremte ikke at det var sne og vind og 10 kuldegrader. klubbens innbitte isfiskere var på plass fra
kl. 1000 på Preuthunhytta og fant sine plasser på vannet. Været var vel årsaken til at man droppet
overnatting fra fredag.
Anders Wold tok seieren med 1.9 kg. abbor, kjell Kolstad rett bak med 1,7 kg. Deretter var det et
stykke ned til Harald Hovde på 3. plass med 0.7 kg. Fullstendig resutatliste finner dere på
isfiskesidene.
En viss dramatikk ble det da sekretæren besøkte selskapet og havnet i grøfta rett utenfor hytteinnkjørselen. Mye løs sne skapte vanskelige kjøreforhold. Til alt hell kom en militærkolonne forbi
som stanset og gav nødvendig asistanse. En av de kraftige doningene trakk sekretærens nyinnkjøpte
Opel Insignia opp av grøfta etter å ha lagt på kjettinger og lånt slepetau fra hytta. Takk for det !
Hyggelig at Preuthunhytta blir brukt :-)
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20.01.12 Fiske i Femundsmarka vinter-sommer
Tilbud for medlemmene.
LYSTEN PÅ RØYEFISKE I FEMUNDSMARKA ?
Styret i Oslo Sportsfiskere har vært i kontakt med Olav Riseth som leier ut 2 fiskebuer ved
Revlingsjøene i Femundsmarka. Sjøene ligger idyllisk til ca. 3 km. fra Svukuriset (se nr. 14 i
fiskeguiden for Engerdal kommune).
Her er link til fiskeguiden:
http://www.engerdal-fjellstyre.no/dokumenter/Jakt/Femund_Engerdal_fiskekart.pdf
Fiskebuene leies ut både vinter og sommer. Etter avtale med utleier ønsker vi å informere våre
medlemmer om denne fiskemuligheten.
Vintersesong
Adkomst med bil til Svukuriset (ca. 5 timer med bil fra Oslo) og deretter mulighet for scooter
transport frem til fiskebuene. De 2 buene som leies ut har hhv. 4 og 3 sengeplasser. Buene ligger slik
til at leietakerne kan fiske i begge sjøene.
Det er fortsatt noe ledig i februar og mars og da særlig utenom helgene.
Vi tror dette vil være attraktivt for foreningens ihuga isfiskere.
Sommersesong
3 km gange på sti fra Svukuriset til sjøene. Båt følger med ved leie av bu. Fortsatt er det en god del
ledig i sommersesongen som varer fra tidlig juni og ut august.
Litt om fisket.
Det tas regelmessig pen røye på isen. Om sommeren får man både røye og ørret. Sist sommer ble
det for eksempel tatt røye på 2,5 kg på flue
Ørreten er stort sett i stekefisk klassen med enkelte kilosfisker som unntak.
Et eksempel på isfiskeeventyr kan man se på www.engerdal-fjellstyre.no og scrolle ned til
22.11.2011. ”Firerbandens” fangst er formidabel.
Interessert i mer informasjon om leie og annen detaljinformasjon ? Kontakt i så fall Olav Riseth på
telefon 62459830 eller mob. 91635690
Styret v/ kontaktperson Tor Egil Holmen er interessert i rapporter fra de av dere som evnt. tar turen
innover. Tor Egil vil selv besøke Svukuriset og fiskebuene med familien i begynnelsen av juli.
Styret i Oslo Sportsfiskere, 19.1.2012
Kontaktperson: Tor Egil Holmen (Tlf. 907 29 355 / E-post: gelgaaen@online.no)
Fiskekort får du på Inatur:
http://www.inatur.no/infopages/00/14/98/35/Engerdal-fjellstyre-Fiskekort-Engerdal-kommune.html
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Oslo Sportsfiskere resultatregnskap 2011
Post

Inntekter

200
201
202
204
205
206
307
302

Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg bøker / merker / caps
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Preuthunhytta, leieinntekter
Medlemsmøter
Holmenbua bidrag / støtte
Refusjon strøm
Turer / arrangementer
Støtte NJFF, momsrefusjon
Støtte NJFF, barneaktiviteter
Hardangervidda utleie
Auksjon
Grasrotandelen

Faktisk

2011

Budsjett 2011

30.725,00
1059,32
0,00
9.032,50
8.300,00
4.025,00
2.150,00
15.851,50
0,00
0,00
1.600,00
4.478,00
25.800,00
21.250,00
6.095,00
10.611,15

35.000
500
3.000
14.000
18.000
10.000
3.000
17.000
1.000
0
1.000
2.500
20.000
20.000
0
8.000

Totalt

140.977,47

153.000

Post

Utgifter

Faktisk 2011

300
301

Administrasjon
FastFisk
Trykk
Porto mm.
Medlemsmøter
Gaver / Blomster
Hardangervidda, leie + camputg.
Turer / arrangementer
Barneaktiviteter
Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)
Holmenbua anlegg (vedl, invest)
Preuthun drift
Preuthun anlegg
Fluebindekurs/Temakveld
Kontingenter
Utg. ved salg på Holmendammen
Innkjøp bøker / merker / caps
Hjemmesidene
Andre utgifter

15.717,75
15.190,00
12.600,00
15.659,00
2.527,00
28.000,00
5.502.00
1.794,50
22.446,60
6.984,25
15.033,59
2.497,00
0,00
890,00
5.492,23
0
7.686,18
0,00

Totalt
Underskudd (dekkes av egenkapital)

158.020,10
- 17.042,63

159.000
- 6.000

Sum

140.977,47

153.000

305
314
316
315
317

302
303
317
314
315
305
306
307
308
313
309
204
202

Budsjett 2011
13.000
13.000
14.000
20.000
3.000
28.000
5.000
3.000
12.000
8.000
13.000
3.000
1.500
1.000
6.000
8.000
7.500
0
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OS og Castinggruppens fond (SpB I høyrente)
Fond 31.12.2010
Disposisjoner 2011
Overført til castinggruppen
Renter 2011

62.095,90

0
1.107
----------

Fond 31.12.2011
Disposisjoner 2012: Overføres Castinggruppen

1.107,00
------------63.202,90
3.203

Regnskaps Balanse pr. 31.12.2011
Eiendeler
Kasse
Sparebank I, høyrente (9001.07.76197)
DnB Foliokonto
Holmenbua
Preuthunhytta
Båt Skjerva
Sum eiendeler

2.576,36
68.530,23
52.786,49
10.000,00
64.000,00
1,00
197.894,08

Egenkapital og gjeld
Holmendammen ombyggingsfond
29.500,00
Barn og ungdomsfond
45.500,00
75.000,00

Bundet egenkapital 31.12.2010
Kapitalkonto 1.1.2011

139.936,71

Underskudd 2011

17.042,63

Fri egenkapital 31.12.2011

122.894,08

Sum egenkapital og gjeld

197.894,08
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Oslo Sportsfiskere Budsjett 2012
Post Inntekter
Medlemskontigent
Renter
Salg bøker / caps
Salg Holmendammen
Kurs
Leie Holmendammen
Leie Preuthun
Medlemsmøter
Bidrag Holmenbua
Refusjon støm
Turer / arrangementer
Momsrefusjon NJFF
NJFF FRIFOND
Leie Vidda
Auksjon
Grasrotandel
Sum

Regnskap 2011
30.725
1.059
0
9.032
8.300
4.025
2.150
15.851
0
0
1.600
4.478
25.800
21.250
6.095
10.611
140.977

Budsjett 2011
35.000
500
3.000
14.000
18.000
10.000
3.000
17.000
1.000
0
1.000
2.500
20.000
20.000
0
8.000
153.000

Budsjett 2012
31.000
1.500
0
10.000
10.000
5.000
3.000
16.000
1.000
0
1.500
2.500
25.000
0
4.000
11.000
121.500

Post Utgifter
Administrasjon
Fast Fisk
Porto
Medlemsmøter
Gaver
Leie Hardangervidda
Turer / Arrangementer
Barnedager
Holmendammen drift
Holmendammen anlegg
Prethun drift
Prethun anlegg
Fluebindekurs / temakveld
Kontigenter
Salg Holmendammen
Bøker / caps
Hjemmesiden
NJFF Flå
Sum

Regnskap 2011
15.718
15.190
12.600
15.659
2.527
28.000
5.502
1.794
22.447
6.984
15.034
2.497
0
890
5.492
0
7.686

Budsjett 2011
13.000
13.000
14.000
20.000
3.000
28.000
5.000
3.000
12.000
8.000
13.000
3.000
1.500
1.000
6.000
8.000
7.500

Budsjett 2012
12.000
13.500
13.000
16.000
3.000
0
5.000
4.000
13.000
10.000
15.000
5.000
1.000
1.000
6.000
0
3.000
1.000
121.500

Underskudd

158.020

159.000

17.043

6.000

0
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Div. Fiskeutstyr fra Geir Tidemandsen
Geir Tidemandsen ønsker å selge noe av sitt utstyr. Flotte ting. Ta direkte kontakt med Geir.

Sneller:
Hardy Sovereign 2000 #6 (nummerert) Prisant. Kr. 1500
Hardy Lightweigt " St. Andrew (Salmon 4 ' ) (Kr. 3000) med org. boks.
Klassiker.
Hardy Angel #9 , 1 snelle samt 1spole .Meget god stand. Selges samlet Kr. 3000
Hardy L.R.H lightweight –meget god stand Prisant. Kr. 1500
Hardy Agel Featerweight –som ny – Kr. 1500

Stenger:
Hardy Gem 8' # 4 - Todelt m/stangrør (nydelig markastang)
prisant. kr 1500
Hardy Gem 8,5' #5 -Todelt m/stangrør (litt raksre aksjon enn #4)
Prisant. Kr. 1500
Stengene er førstegenerasjon GEM.
Orvis T3 8,5 ' #4 Midflex 8 -med stangrør (4-delt) Prisant. Kr. 2000 Fremstår
som ny.
Laksestenger:
Daiwa Signature Salmon 14 ” # 9-10 (helaksjon) Prisant. Kr. 2000
Daiwa Signature Salmon 15 ” # 10-11 (spenstig helaksjon) Kr. 2500.
Hardy Deluxe 15.4 #10 – Ubetydelig brukt. Prisant. 2500 (Klassiker)
Orvis Spey 15 ” #10 -11-. Kjent klassiker fra 1980-tallet!
Prisant. Kr. 1200

Vennlig hilsen Geir T. (tlf. 48135520) eller mail til ge-tide@online.no
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Hvor er dette ?
Veldig lenge siden denne spalten var med i bladet, men vi prøver igjen.
Nedenfor er bildet av en av de mange Finne-plasser i marka. Et vakkert sted ikke langt
fra et vakkert vann ganske langt inn i marka. En av de flotteste registrerte eventyrskoger i marka er heller ikke langt unna. Hva heter stedet ?

Og mens vi er i marka, her et parti fra Vesleflåtan (stille før stormen).
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Bli med du også ! Støtt OS uten at det koster deg noe !
Du kan gi din støtte til vår forening når du Tipper eller spiller Lotto uten at det koster deg en krone.
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 har du sikkert allerede
hvis du har tippet før. Du velger støtteforening på følgende enkle måte:
Gå til kommisjonær (Narvesen m.fl.) Ta med deg strekkoden (se over ) 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

Vi har nå stabile gode inntekter fra denne kilden - som er dere ! Og vi øker. Se nedenfor. Får vi med
enda flere vil det styrke vår forening ytterligere. Takk til alle dere 32.
Grasrotmidler
Tidsrom

Kroner

Antall bidragsytere

2010

1. tertial
2. tertial
3. tertial

2632
2204
3005

24
26
26

2011

1 .tertial
2. tertial
3. tertial

3814
3791
5583

30
32
32

2012

1 .tertial
2. tertial

5917
3197

32
32
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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: www.oslosportsfiskere.no

Stiftet 1932
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