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informasjon om hva som skjer i
foreningen etter hvert som året skrider
frem. Logg deg på Facebook og søk på
Oslo Sportsfiskere, og trykk gjerne
”like”-knappen. Så skal vi i styret prøve
å gjøre siden spennende og oppdatert,
men vi trenger også hjelp fra
medlemmene.

FORMANNEN HAR ORDET.

Solen har endelig snudd, det er et nytt år
og nye muligheter. Nå er tiden inne for å
legge planer for kommende sesong,
uansett form for fiske man måtte
bedrive. Noen av dere vil kanskje rette
opp feil og mangler fra i fjor, og noen
vil kanskje prøve å overgå et bra fiskeår.
Uansett ønsker jeg dere skitt fiske alle
sammen, og håper fangstene blir gode.

De faste arrangementene våre kan dere
lese mer om lengre bak i bladet. Nytt av
i år, er at vi satser på å ha et kastekurs
for de av medlemmene som allerede kan
kaste med flue. Men som føler at de
trenger hjelp til å rette opp i detaljer,
eller har lyst til å lære litt mer
spesialkast. Dette er et kurs som
tidligere har blitt etterspurt av
medlemsmassen.

I 2012 var det noen prosjekter som ble
påbegynt og det var fortsettelse av
arrangementer og turer som nå er blitt
tradisjoner. Det største prosjektet er,
som tidligere nevnt, arbeidet med å få på
plass en ny bu på Holmendammen. Her
mangler det ikke på vilje og innsats fra
foreningens side. Vi har planene klare,
det største ”hinderet” er foreløpig
kommunen og å få på plass finansiering.
Men styret har forhåpninger om at dette
skal ordne seg, og vi har et
årsmøtevedtak på å selge Prethun for å
skaffe kapital.

En viktig endring i 2013 er dagen for de
tradisjonelle møtekveldene på Tåsen. De
blir i 2013 flyttet fra torsdager til
tirsdager. Styret har besluttet dette i håp
om at det kan trekke flere folk til
møtene, og at det ikke kolliderer med
andre møter og aktiviteter som foregår
på torsdager.
Styret vil i året som kommer ta mer
kontakt med NJFF sentralt og på
fylkesnivå for å løfte frem fiskerelaterte
saker som angår oss. Dette er noe vi
ønsker å gjøre for å posisjonere oss frem
mot Sportsfiskeråret i 2014 som NJFF
har besluttet å gjennomføre. Hvis du har
noen saker du brenner for, så ta gjerne
kontakt med styret slik at vi kan
videreformidle gode ideer.

Et annet prosjekt som har blitt igangsatt
dette året, er arbeidet med å oppdatere
nettsidene til en mer brukervennlig side
for medlemmene. I den forbindelse har
vi også opprettet en egen Facebook-side,
vi håper å kunne legge ut mer

Til slutt vil jeg nevne at vi er i gang med
å lansere en fiskekonkurranse for 2013
innad i foreningen. Kategoriene og
premiene er i skrivende stund ikke helt
fastsatt, men vi lover å komme tilbake
med informasjon så raskt som mulig.
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Aller sist vil jeg takke alle dere som har
gjort en innsats for foreningen. Ikke
minst til dere som bidro med mat til vårt
tradisjonsrike julebord. Uten deres
innsats ville julemøtet blitt en traurig
affære.

P.S. Husk: nye medlems-møtedager er
nå tirsdager.
Bare et kast til.
Geir H. Gundersen.

Klubbmøter
Oslo Sportsfiskere våren 2013
Alle møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66
Møtene begynner kl. 1900. NB ! Fra i år holdes møtene på tirsdager.
Møt opp og ta del i hyggelig samvær og en prat om forsommerens fiskeplaner,
I år går sommerturen (foreningsturen) til Femunden.
Vi prøver å opprettholde en profil med interessante møter for alle i foreningen, unge og
gamle. Har du ideer til møteinnhold og foredragsholdere vil vi gjerne høre fra deg. Uten
konkrete tilbakemeldinger blir møtene bare slik styret tror er best. Kvinner etterlyses
fortsatt på møtene. Vi vet de finnes ! Møtene våre er treffstedet når vi ikke kan være på
Holmendammen.
MØTER:
Tirsdag 22. Januar

”OFA og stemmeretten” / ”Brunørretfiske ”

Kl. 1800 forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-medlemmene
tilskrives. Vi vil fordele de 6 stemmene vi har på årsmøtet og diskutere
evnt. forslag fra foreningen til OFA-møtet 21.3.
Kl. 1900 holder radarparet Tommy Egra og Tommy Ellingsen kåseri
om brunørretfiske.
Begge jobber i Jakt og Friluft a/s som har avdeling i Arendal (Tommy) og
på Hvalstad (Martin). Og de har åpenbart lang erfaring med ørretfiske og
fått mye fisk. De gjorde en kjempebra figur på novembermøtet vårt i fjor
da de snakket om sjøørret.
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Tirsdag 26. Februar

Om ørretfiske i Nordmarka v/Harald Otterholt og
Jon Erlend Sundnes

Dette er foredraget for alle som er glade i Nordmarka. Mao. midt i blinken
for oss. Harald Otterholt bor i Marka, på sagnomsuste Mago og har sittet i
OFAs styre i flere år. Medlem av Bærum Sportsfiskere. Han tar med seg
fiskekompis og fluebinder Jon Erlend Sundnes og viser oss marka sett med
deres øyne.

Tirsdag 19. Mars

O.S. Årsmøte

Se innkalling annet sted i bladet. Husk fristen for innmelding av saker.
Det er 15. februar. Kom og si din mening du også om hvordan du mener
foreningen bør drives, hva vi skal bruke penger på osv.
Andre møter i mars
Andre viktige datoer å merke seg
OFA – årsmøte
torsdag 21. mars
Haraldsheim

NJFF fylkeslagets årsmøte
tirsdag 19. mars
Linderudbanen

Det går an å fiske abbor i marka også !
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Klubbaktiviteter våren 2013 (i tillegg til møtene).
Nedenfor finner du en summarisk oversikt over aktivitetene som foreløpig er på planen
for våren. Mye vil dreie seg om barn- og ungdom i mars måned (pilkeskoler og
familiedager på isen). Når det blir varmere i været vil nok mye av aktivitetene være
knyttet til Holmendammen.
Merk deg sommerturen til Femunden. Hyggelig om vi får fullt hus ved Svukuriset.
Datoer og aktiviteter KAN bli endret. Spesielt isfisket er vanskelig å forhåndsbestemme da det er væravhengig. I fjor ble OS-pilkemesterskap lagt til en fast dato på
Skjervevannet. Det var ikke noe sjakktrekk. Aktiviteten ble gjennomført men i et surt
og kaldt vær som vi gjerne skulle unngått.
Følg med på nettet www.oslosportsfiskere.no for å finne ajourført informasjon om
aktiviteter.

Februar
Pilketurer. En el. flere lørdag(er) / søndag(er) i februar/mars. Dette tar vi
på sparket pga. væravhengigheten. Følg derfor med på nettsidene. Vi vil
også ringe til de vi vet er interessert. Jarenvannet og Steinsfjorden er gode
og populære steder for pilke-utfluktene til klubben.
Klubbmesterskapet isfiske. Regn med en helg i februar. Følg med på
nettet.
Kontakt person Harald Hovde, mob. 90011573
Mars
I mars har vi diverse pilkeaktiviteter for skolebarn og andre på dagtid.
Harald Hovde organiserer det meste av dette, mens Hallvard Lid er
kontakt for pensjonist-gjengen som hjelper til med aktiviteter foreløpig
berammet til 28.2 - 5.3 – 7.3 – 12.3 – 14.3 – 19.3 – 21.3
Familiedag søndag 17.3 på Bogstad eller Holmendammen.
Åpent for alle med barn mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer
solbærtoddy og tar oss av barna med pilkeaktiviteter. Sne- og is-forhold
avgjør om vi tar dette på Bogstad eller Holmendammen.
Kontaktperson Geir Gundersen 97151079
April
Hyttetur for ungdom på Preuthun 13-14.april.
Vi prøver igjen å tilby en opplevelsestur for ungdom i Skjervaområdet med
Preuthunhytta som utgangspunkt. Påmelding til Geir Granli tlf.
90953450, geir.granli@dnbnor.no
Følg med på nettet, da tidspunkt kan endres avh. vær og føre-forhold.
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Sjøørret-tur til Langåra torsdag 25.4.
Båtskyss fra Vollen i Asker ved 1630-tiden. Båt ordnes av Dan Otto
Isachsen fra foreningen. Påmelding til Stein Wines tlf. 99593755,
stein.wines@gjensidige.no
Dugnad på Holmendammen tirsdag 23.4
Som før i samarbeid med kommunen og Ris Vel. Det blir vanlige gjøremål
med å trimme busker og trær, rake løv og gjøre det trivelig rundt hytta og
omgivelsene. Kontakt sekretæren, Stein Wines tlf. 99593755,
stein.wines@gjensidige.no og si ifra at du kommer. Ta med rake om du
har.
Sesongåpning på dammen tirsdag 30.4
Vi gleder oss igjen til mye felles hygge på dammen. Damåpning med
servering av Kaffe, vafler, pølser/brus. Styret vil sjekke ut muligheter for
leverandørbesøk og demo av utstyr.

Mai
Instruktørkurs fluekasting, 4-5.5
Geir Granli står for dette på Holmendammen. Deltagere inviteres.

Dugnad på Preuthunhytta lørdag 4.5.
Vi må rydde og vaske for å klargjøre mest mulig for et salg i løpet av året.
Vi rakk ikke innvendig vask sist, men prioriterer dette nå.

Fluekastekursene er planlagt til dagene 14 - 15.5 og 22– 23.5 .
Annonsering på nettet.
Fluekastekurs for ungdom holdes parallelt med OS-kurset 22-23.5.
Instruktørene vil bli kontaktet. Se mer neste nummer av FastFisk..
Familiedag søndag 12.5 på Holmendammen. Åpent for alle med barn
mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer solbærtoddy og tar oss av
barna med fiskeaktiviteter.
Kontaktperson Stein Wines, 99593755
Holmendammen tirsdag 7.5 og 14.5
Aktivitet for barn. Harald Hovde organiserer. Hallvard bistår.
”NM i fluekasting blir antagelig arrangert på dammen helgen 25-26.5
Castingforbundet i samarbeid med OS.
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Juni
Videregående kurs Fluekasting onsdag 5.6
Dette er et tilbud til alle som mener de kan kaste brukbart med flue men
som trenger oppfriskning, lære mer og tips om å perfeksjonere seg.
På Holmendammen. Kurspris for en kveld er kr. 300.Omvisningstur til Flå 7-9.6
Vi drar til NJFFs kompetansesenter på Flå og får innsyn i hva som skjer
der. Kombinerer med fiske. Følg med på nettet hvordan vi gjør det med
overnatting etc. Kontakt Geir Granli 90953450 om dette er noe for deg.
Klubbtur til Femunden uke 25 (17 - 23. juni)
Vi har reklamert for Svukuriset et par ganger før i bladet. Nå gjør vi alvor
av saken og har booket 1 av fiskebodene til Olav Rise som ligger idyllisk
til ved Revlingsjøene. 3 km. å gå i lett terreng fra parkering ved
Svukuriset. Sengeplass til 6 – 8 mann.
Kontakt Tor Egil Holmen i styret om du vil være med. Mob. 90729355.

Oppsummert (følg også med på nettet).
22.1
26.2
19.3

Medlemsmøte på Tåsen (Møte om OFA i forkant)
Medlemsmøte på Tåsen
OS. Årsmøte på Tåsen

17.3
12.5

Familiedag på Bogstad
Familiedag, Holmendammen

23.4
4.5

Dugnad Holmendammen
Dugnad Preuthunhytta

25.4

Sjøørrettur Langåra / Steilene (fra Vollen i Asker),

30.4

Damåpning Holmendammen

14-15.5
22-23.5
5.6

Fluekastekurs-1, dammen
Fluekastekurs-2, dammen
Fluekastekurs for viderekommende

7-9.6
17-23.6

Omvisningstur til Flå m/fiske
Sommertur . Vi drar til Femunden
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere
Tirsdag 19. mars 2013 kl. 1900 (merk tiden)
Sted: Tåsen Seniorsenter, Tåsenveien 66
Til behandling i hht. vedtektenes § 6:
a) Konstituering
- godkjenning av innkallingen
- godkjenning av dagsorden
- valg av dirigent / ordstyrer
- valg av 2 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

Av styrets medlemmer er følgende på valg:
Formann (Geir Gundersen)
Sekretær (Stein Wines)
Styremedlem (Tor Egil Holmen)
Suppleantene (Espen Mykløen, Hallvard Lid, Viggo Kristiansen)
Av rådets medlemmer er Kåre Larsen og Bjarne Fenn på valg.

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig kan
valgkomiteens medlem Geir Tidemandsen kontaktes.
Vedtektene som sist ble endret 21.3.2010 sto sist på trykk i nr. 2 / 2010. Fås på
anmodning.

Styret
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Andersen er OA i OFAs område 2. Carl
Stiegler er OA i OFAs område 8, samt
leder i Fiskeutvalget i NJFF
Fylkeslagets styre. Stein Wines er med i
OFAs valgstyre.

STYRETS ÅRSBERETNING
FOR 2012
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2012
bestått av
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Geir Gundersen
Geir Granli
Erik N. Andersen
Stein Wines
Kjell Grønningen
Tor-Egil Holmen

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Viggo Kristiansen
Espen Mykløen
Hallvard Lid

Det ble i 2012 avholdt 11 styremøter, og
76 saker er blitt behandlet. Dette er på
linje med forrige år som var et aktivt år.
Spørsmålet om Holmenbuas og
Preuthunhyttas fremtid har vært styrets
viktigste sak gjennom året. Styret
arbeider for å realisere foreningens
ønske om å konsentrere virksomheten
omkring et oppgradert Holmendammen.
Aktiviteten i styret har vært høy. Et savn
har vært formannens fravær i perioder i
forbindelse med sin utdanning. Mye av
arbeidet har derfor falt på nestlederen.
Styret har lagt vekt på arbeidet med
finansiering av og oppgraderingen av
Holmendammen. I tillegg har arbeidet
med å oppøve interessen for fiske blant
barn og ungdom vært prioritert.
Arbeidet med nye websider har måttet
vike for andre oppgaver.

Fast Fisk
Fast Fisk kom også i 2012 ut med tre
nummer. Bladet følger den
redaksjonelle linje som ble etablert for
over et tiår tilbake. Bladet har fortsatt
sin berettigelse inntil nye Web-sider kan
overta mer av det dagsaktuelle stoff. Det
har vært diskutert å redusere til kun to
nummer pr. år. Redaktøren har også i
2012 fått god hjelp med fine bidrag fra
både styremedlemmer og andre
medlemmer. Disse skal igjen ha takk for
å holde bladet på et nødvendig
interessant nivå. Redaktøren ønsker
kontakt med enda flere medlemmer som
kan bidra med stoff.

Klubbmøter
Vi har som tidligere avholdt 6
klubbmøter inklusive julemøtet og
årsmøtet .
De faglige møter har variert fra OFAhistorikk (om jubileumsboken ved
forfatteren), auksjon (materiale etter
Leif Øvergaard), til fiske i Trysilelva
(Tore Rydgren) og om Sjøørretfiske
(Tommy Egra). Møtene har vært jevnt
bra besøkt av 25 – 30 medlemmer.
Styret ønsker å holde et høyt nivå på
møtene der innholdet kan treffe et bredt
publikum. Det har også vært diskutert å
la møtene være åpne for andre og
invitere medlemmer fra nære foreninger
det kan være naturlig å samarbeide med.

Representasjon
Blant klubbens medlemmer sitter John
E. Dahlen og Erik Andersen som
varamedlem i OFAs styre. Erik

Julemøtet når stadig nye høyder. Årets
innholdsrike bord slo alle rekorder.
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Mange gode ”leverandører” skal ha takk
for innsatsen. I år hadde vi også fiskequiz på programmet. Et populært
innslag. Julemøtene har plass (og mat)
til flere deltagere enn den harde kjerne
på i underkant av 30 medlemmer.

denne gang. Men det er viktig å holde
egenkapitalen inntakt !
For øvrig: Stor takk til alle som har stilt
opp på kurs, dugnader, som
foredragsholdere, på barnedager,
turarrangementer og andre aktiviteter.
Det er som alltid dere som stiller opp
som driver foreningen. Vi vil igjen
fremheve pensjonistgruppen som ble
satt i system gjennom Hallvard og
Norvalds initiativ og nå med Harald
Hovde som sentral støttespiller.

Årsmøtet i foreningens 80-årige historie
ble historisk da de kun 18 stemmeberettigede deltagerne vedtok å
akseptere planene for oppgradering av
Holmenbua og åpnet for salg av
Preuthunhytta for å finansiere nybygget.

Aktiviteter i 2012
Årets program var som vanlig ganske
omfattende. Uheldigvis ble noe ikke
gjennomført grunnet dårlig deltagelse og
umulige værforhold. Styret mener det er
viktig å ha et godt og bredt tilbud til
medlemmene, men det er skuffende å se
hvor få som benytter seg av tilbudene.
Fluekastekursene ble bedre besøkt i
2012 enn året før. Påmeldinger dryppet
inn på nettet allerede fra tidlig på året.
Det er imidlertid et stykke igjen til den
brede deltagelse fra tidligere år hvor vi
var nødt til å sette strek og ha
ventelister. Geir Granli gjorde en god
jobb med å organisere den lille men
sterke instruktørstaben. Han er nå
autorisert fylkesinstruktør og vil bygge
opp kompetanse og omfang av
instruktører.
Vi er takknemlige for den gode jobb
instruktørene gjør og det omdømme de
skaper for våre kurs.

Fellesturene i løpet av 2012 ble
gjennomført etter plan men med svært få
deltagere. Det var på kanten av
avlysning både til Bjordalen og Trysil.
De som er med er fornøyd og har glede
av fellesskapet. Men det er altså rom for
adskillig flere. Styret vil fortsatt jobbe
for et bredt tilbud til alle. For tiden er
det Femunden som er i søkelyset og som
vil prøves ut i 2013.

Preuthun hytta
Det har vært noe besøk på hytta i år
blant nye medlemmer i tillegg til
kjernegruppene. Dette er gledelig, for de
melder om kjempefin hytte og at det er
fisk å få. Imidlertid er utgiftene
vesentlig større enn inntektene og
vedtaket om salg på årsmøtet var
åpenbart riktig.
Våren og høstens dugnader var enkle og
greie og hyggelige turer uten de store
inngrep. Det ble gjort mye året før , i
2011, som vi nå høster fruktene av.

Dugnadene både på Preuthun og
Dammen gikk greit . Mange var med på
dammen, færre på Preuthun, men det
holdt. Gjøremålene var ikke så store

Styret vil anmode alle medlemmer om å
benytte hytta fremover, for det er nå helt
klart at hytta må selges i løpet av 2013 /
14 for å finansiere utbygging av
Holmendammen. Vi har ikke fått napp
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på finansiering fra Gjensidigestiftelsen
eller Sparebankstiftelsen . Det betyr at
omfanget av ombygging kanskje må
begrenses noe, men da med større
mulighet til å få de nødvendige
tillatelser fra kommunen.
Uansett er hytta et pengesluk og når folk
bare sjelden bruker den, blir det for mye
å ha stedet kun som lagerplass for en del
historiske klubb-relikvier. Vi får plass til
det viktigste i en fornyet Holmenbod.

lekkasjer til do-tanken. Reparasjonen
har vært vellykket. Et begrenset
oljeutslipp i Holmenbekken gav en del
søl tidlig i sesongen men ble ikke noe
varig problem.

OS-mesterskapet i isfiske ble i 2012 lagt
til Preuthun og Skjervevannet. Det ble
en betinget suksess grunnet ufyselig
vær. Vi gratulerer Anders Wold med
mesterskapet.

Kastetreffet på Holmendammen lørdag
13.10 i regi av foreningen ble
gjennomført med 35 – 40 tilstede. Fin
dag på dammen. Lærerikt og moro. Tom
Larsen fra Loop var der og også andre
fra flere leverandører. Primus motor for
opplegget var Geir Tidemandsen. Tross
suksess mener styret at arrangementet
bør legges tidligere i sesongen.

Holmendammen
Bryggene er i god stand. Bua ellers i
dårlig forfatning og er ikke noen fryd
for øyet.
Planene for fornyelse er i gang og vi får
god hjelp av arkitektfirmaet som et av
våre nye medlemmer jobber i.
Tegninger foreligger og de vil bli
videreutviklet i tråd med kommunens
krav. Finansiering er ikke klar.
Søknader til Stiftelsene har gitt negative
svar. Vi har fått noe midler fra Røa
Lions og vi får kanskje noe fra Slemdal
Lions.

Castingforbundet var også tilbake med
NM på dammen i 2012. Ellers var
kursene godt fylt opp og tirsdagskveldene hadde folk langt utover i
oktober.

OS klubbmesterskap i fluekasting ble
holdt på dammen sent i august. Vi
gratulerer Åge Larsen som vinner av
mesterskapet og et napp i Johnsens
pokal.
Styret vil i 2013 arrangere
Fylkesmesterskap i fluekasting på
dammen.. OS-mesterskapet blir da
innlemmet i dette mesterskapet.

Et godt salg av Preuthun vil kunne
fullfinansiere planene som ligger på
bordet, men vi må være beredt til å
redusere ambisjonsnivået avh. av salget.
En av Bymiljøetatens jurister ser på
spørsmålene rundt eierforhold /
bruksrett til området ”vårt”. Svar ventes
i løpet av januar 2013. Det blir
spennende å se resultatet.
Aktiviteten på dammen i år var bra. Ikke
problemer verken med vannføring eller
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Frifond midler. Til barn – og
ungdomsarbeid.
Barn- og Ungdomsarbeid er et
satsningsområde for foreningen. Det er
viktig å oppøve interessen for fiske og
friluftsliv blant de unge. Dette er også i
tråd med foreningens vedtekter. NJFF
bidrar med betydelige midler for denne
type arrangementer og OS er takknemlig
for bidragene som gjør vår satsning

mulig. Overskuddsmidler avsettes til
fremtidige satsninger som barn- og
ungdom vil få glede av.

Det er bare å innse at uten fornyede
nettsider som lever og er i pakt med
tiden så vil vi vanskelig kunne fornye
medlemsmassen og tilfredsstille
etablerte medlemmer og publikum med
oppdatert informasjon.

Samarbeidet med skoler og barnehager
har vært positivt også iår men dessverre
har noen aktiviteter måttet avlyses pga.
håpløse isforhold og vanskelig vær.
Andre åpne dager i enkelte helger har
vært dårlig besøkt og familedagen på
Bogstad måtte avlyses pga. umulige
isforhold. Publikum ble isteden henvist
til et alternativ arrangement på
Harestuvannet.

Medlemmer
Medlems tallet er skuffende redusert i
2012. Vi var ved årsskiftet 250
medlemmer mot 281 i fjor. Dette er
betydelig lavere enn de forventninger vi
har hatt. Årsaken må være lite fotfeste
blant unge nye medlemmer og
utmeldinger blant de eldste.

Vår aktive pensjonistgruppe som driver
gjennom aktivitetene til glede for de
små og litt større skal ha stor takk for
sin innsats. Dette blir det nye
sportsfiskere av.
Foreningen har imidlertid et
forbedringspotensiale ved bedre
annonsering og markedsføring av
aktivitetene. Også planleggingen kan
bedres.
Gratis fluekastekurs for ungdom (takket
være frifondmidler) var i år gledelig
godt besøkt i forhold til i fjor.

Styret vil i 2013 gjøre mer for å granske
årsak til frafall, følge opp tettere
nyinnmeldinger og henvende oss til
frafalte medlemmer med tilbud om
fornyet medlemskap.
Vi tror fornyede nettsider vil være en
god trahjelp i arbeidet for flere
medlemmer.
Økonomien
Økonomien har vært god i 2012.
Bevilgningene fra NJFF til barn- og
ungdomsarbeid gjør oss i stand til å
drive godt å på dette viktige området og
midlene fra Grasrotandelen
kompenserer for mindre
kontingentinngang.

Informasjon og
www.oslosportsfiskere.no
Nettsidene fungerer fortsatt brukbart
men vil i 2013 oppnå 10-årsjubileum
uten å ha vært endret vesentlig. Det har
vært et ønske en stund å heve
ambisjonsnivået og løfte nettsidene til
en modernisert plattform. Dette arbeidet
fikk en fin oppstart i 2011 men har stått
i stampe siste ¾ år.
Styret har som mål at nye sider skal opp
å stå i 2013 med nyhet og
aktivitetssider, billedgalleri og link til
facebook.

Kursinntektene økte i forhold til i fjor,
vi hadde en bra auksjon og driftsutgiftene både på Holmenbua og
Preuthun, ble redusert i forhold til 2011.
Dette frembringer totalt et godt
overskudd.
Styret ser det som særlig viktig å
opprettholde en sterk økonomi med
tanke på forestående planer om å
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restaurere og modernisere Holmenbua.
Salg av Preuthun vil bli nødvendig. Men
vi ønsker ikke å sette oss i gjeld i

tillegg. Da må isteden Holmenbodprosjektet reduseres.

Styret.

til dels fortsatt vinter i de øvre deler av
terrenget. Og den fisken vi faktisk fikk
var ikke mye større enn den vi tok der
for 4-5 år siden. Skuffende fiske altså,
men en hyggelig tur i flotte omgivelser
og komfortabel hytte .

Rapport fra turkomiteen
Det fremgår av årsmeldingen over at de
tradisjonelle turene ble avholdt også i
2012. Noen riktignok med et nødskrik
grunnet dårlig deltagelse og uheldig
vær.
Pilkemesterskapet Skjerva
Gjennomført som en tur til Preuthun og
Skjervevannet. Men akk. Været var
svært surt og kaldt. Anders Wold holdt
ut og ble mester.

Harrturen til Trysil - Øråneset camping.
Gjennomført for en håndfull deltagere.
Frafall fra flere i siste liten. Flott sted,
men utsatt for mye vann ! Bør kunne
gjentas, for vi har tro på at stedet har
mye å gi.

Pilketurer for øvrig
Den harde kjerne av ivrige pilkere har
vært land og sjø rundt også i 2012. De
har utviklet en godt sammensveiset
fellesskap og tar gjerne imot flere
interesserte. Harald Hovde er primus
motor for gjengen. Isfiskesidene på
nettsidene våre er et godt sted å begynne
om man vil vite mer og delta.

Siktur til Preuthunhytta
De som var med var godt fornøyd. Og
det ble som vanlig får vi nesten si, også
godt med sik av pen størrelse. Om vi
greier å opprettholde denne tradisjonen
når Preuthun blir solgt er kanskje
tvilsomt, det måtte i tilfellet være å
satse på Nordmarka med sine noe
mindre eksemplarer av sik.

Sjøørret tur, Vollen i Asker
Dette ble en bra tur med rimelig god
deltagelse. Og det ble fisk ! Både torsk
og sjøørreter. Dan Otto skal ha tak for
initiativ og båt. Ilandsetting både på
Steilene og Langåra. Vi gjentar
suksessen i 2013.

Sjøstrand
I år ble det ikke fisk på noen av oss
utrolig nok, selv om forholdene lå
brukbart til rette. Det eneste vi kan klage
på var vinden.
Men kaffebålet var på plass og at 8 - 9
mann var innom anser vi som bra.
Det blir sikkert mer fisk neste år !

Sommertur Bjordalen
Det ble etter noe tvil tur til Bjordalen
eller Lærdalsfjellene om man vil. Også
her ødela værforholdene fisket. Det var

Stein Wines
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OFA-året 2012
OFA 2012 har dreid seg mye om Akerselva. Etter det fatale klorutslippet forrige vinter
ble elva så godt som død mht. liv i vannet. Styret og administrasjonen har jobbet
kontinuerlig med kommunen, vannverket og fylkesmannen for å gjenoppbygge elva.
Det er en tålmodighetsprøve av de sjeldne. Vi vil jo ha fisken og krepsen tilbake så fort
som mulig.
Klekkeriet på Oset var full av yngel som måtte ut i elva. Det fikk vi utført, men maten
var det mindre av. Så det blir spennende til våren. Vi fikk også lov til å fange 1000
kreps i Maridalsvannet for å sette ut i elva i sommer. Kommunen ble dømt til å betale
erstatning og bot, men vedtok ikke dette. Så den saken er ikke avgjort ennå. Vi håper
det går i orden i 2013.
Laksetrappen i Nedre Foss skulle egentlig stått ferdig i 2013, men den er også forsinket.
En god ting er at pengene er på plass. Vi håper på byggestart i 2013.
Oljeutslippet før jul ser ikke ut til å ha skadet fisken. Det er ikke funnet død fisk ! Noen
stokkender måtte nok bøte med livet.
Det vanlige OFA-arbeidet i Marka har også i år gått greit. Settefisken er ute og
stamfisket gikk greit det også. Flere av våre medlemmer er ivrig med her. Bra innsats !
Økonomisk har OFA i 2012 hatt et brukbart år, selv om fiskekort salget har gått noe
ned. Dette gjelder for øvrig ellers i landet og. Merkelig !! For fisket blir bedre og bedre
– stort sett overalt……Prøv Oslomarka i 2013 !
Skitt fiske
Erik A.

Lakseyngel
Satt ut i
Akerselven.
(Foto: Dag Øivind Ingjerd)
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GAMLE MENN PÅ TUR ETTER ” RAKFISKEN”
Vi skulle selvfølgelig ikke fiske rakfisk, men sette garn etter passende ørret for
rakfiskbutten.
”Gamle menn ? ” Jo, i hvert fall to av oss Bjarne ,92 år under beltet - men 16 over, og
med en fiskeglede og entusiasme som aldri dør. Per, 90 - sprek som en 70-åring, og
med en like stor glede over både fiske og natur. Til slutt er det meg da, Hallvard, 74 bare ungsau , og med ”vonter” både her og der.
Vi skulle dra til hytta til Hallvard - ” Skinan” , som er enda eldre , egentlig den gamle
”Kyrkestova” i Høydalsmo sogn, bygd i 1730.
Egentlig skulle vi ha dratt i Juni, men diverse mer eller mindre alvorlige hindringer
førte til at turen først gikk av stabelen siste uke i August.
” Skinan” ligger i Vest-Telemark, midt mellom Høydalsmo og Åmot i Vinje.
Vakker natur, og mange gode fiskevann. Dessverre har kraftutbyggingen ødelagt
mange gode elver og bekker, men noen få er igjen til glede for unge fiskeentusiaster.
Jeg husker min bror og jeg hadde mange fine turer med mark og stang i bekkene. Og
småørret fikk vi!
Hytta er koselig. Gamle, brune tømmervegger, radio men ingen TV. Kjøkken uten
vann, men bekk gjennom tomta, 3 soverom, og utedass.
Er det ikke slik en hytte egentlig skal være? Forandring fra det vi er vant til, litt primitiv
oppvask på gamlemåten og utedass! Den har gitt tid før mange tanker og rik anledning
til lange lesestunder i utgåtte seriehefter. Uthuset ligger like ved, men noe bratt til, så
Bjarne- med staver- hadde sine problemer.
Vi skulle fiske med oter og stang, mark, sluk og flue. Og selvfølgelig sette garn! Riktig
matauk-fiske. Vi høster av naturens overskudd slik vår jakt- og fiskekultur alltid har
vært!
Garn fikk vi satt og fisk fikk vi, mer enn nok til rakbutten og til både frokost og
middag. Fisk fikk vi også på oter, men det var verre med fangsten med stengene.
Mye garngreiing , mye fiskrensing, mange fiskehistorier og mye hygge!
Vi var også på turer til andre vann. Igjen med både oter og stang.
Båten der var for liten for tre, så det var naturlig at jeg gikk langs vann, mens Bjarne
rodde og Per fisket. Uheldigvis blåste det brått opp, så Bjarne fikk en barsk rojobb før
vi igjen møttes i ly og til en rast. Som de gamle, erfarne fiskere vi er, hadde ingen
redningsvest. Mobiltelefon hadde vi heller ikke med.
Men det gikk bra! Ufortjent? Jo det var nok det, men vi er glemsomme i vår alder.
Skulle vi heller holde oss hjemme ? NEI! Absolutt ikke. Fiske og naturglede har ingen
aldersgrense.
Fisk fikk vi også på denne turen.
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Kultur arrangementer, som Vest-Telemark er så rik på, var slutt for sommeren.Til savn
for noen, og glede for andre.
Noe fikk vi med oss. En tur til Dalen Hotell, praktfull, restaurert av Åge Danielsen,
men nå i en atmosfære som ikke er preget av Pinsevennene.
Kaffe, kake og peiskos.
Uka gikk fort, slik den alltid gjør blant gode venner. God mat og drikke, lange samtaler
ved peisen og rike fiskeopplevelser gjør godt for sjelen.
Vi skal samles på nytt når rakfisken er moden.
Hallvard Lid

Bjarne Fenn (over), Hallvard Lid
(over høyre) og Per Karlsen i sitt
rette miljø
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En hatt den har tre kanter.
Vinteren er for mange av oss
sportsfiskere en lang, mørk og dyster del
av året.
Tunge tanker tenkes når ørreten er fanga
under metervis med is.
Når stanga legges bort i slutten av
oktober er det både vemodig og en
smule deprimerende å tenke på at det er
et halvt år til den skal frem fra
glemselen igjen.
Jeg har imidlertid for lengst innsett at
denne pausa faktisk er bra for meg og
mitt fiskegale hode, et hode som
sannsynligvis hadde gått til grunne om
jeg skulle ha tenkt ørrett, vær, vind og
innsekter 365 dager i året.
Det hadde rett og slett klikka for meg,
jeg hadde blitt både kvinne og
mannevond.
Alle trenger vi en pause fra galskapen.
Fra april til november er det stort sett
bare fisking og fotball det dreier seg om,
mest fisking, noe tankegangen dreier seg
om i alle døgnets våkne timer. Det er en
besettelse som går ut over absolutt alt
annet. Yr og Storm sjekkes fem ganger
om dagen, jobb og pikter forbannes
samtidig som mangel på fast fisk i påsan
er til å gremmes over.
På jobben er jeg alt for ofte psykisk dog ikke fysisk fraværende, spesielt på
de vindstille og milde dagene hvor jeg
formelig kan se for meg vakende ørreter
og klekkende innsekter herje i mine
vann i nordmarka.
Skulle gjerne vært arbeidsledig på
sommeren ja...
Når isen går en gang etter 15.april er jeg
raskt på plass ved mine tidligvann i
østmarka selv om det sjelden er noe
vaking før det har gått noen uker, for
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bortsett fra fjærmyggen er det dårlig
med innsekter på og rundt vanna på
denne tida av året.
Men fiske må jeg, det gjelder å få
vinterstivheten ut av kroppen, og nye
fluer må jo prøves, samtidig som
kasteteknikken må pusses på, armen er
jo stiv som en stokk etter måneder med
skigåing, kjerringbanking(eller var det
motsatt?)tv-titting og øldrekking.
April er håpets måned.
Kom mai du skjønne milde gir meg
smaken på marginata, maur og
etterhvert vespertina, og deilig stekt
ørret i panna-bedre mat finnes ikke!
Dessverre blir panna stort sett stående
ubrukt innerst i kjøkkenskapet.
Men bevares, mai er vakker,
usannsynlig vakker!
I juni tar jeg meg tre ukers ferie som jeg
ene og alene(vel, frua er som oftest
med) bruker i oslomarka i det som er
prime time for døgnflueklekkingene. Da
lever jeg lange og intense dager, da kan
resten av verden seile sin egen sjø, da er
det mann versus ørret, gentleman mot
gentletrout. Ørreten pleier å vinne...
Juli er plagsom i marka, da herjer
knotten og vanna blir etterhvert for
varme for at fisken gidder å anstrenge
seg til å hente mat i overflata.
Allikevel fisker jeg. Jeg må.
For hva annet kan man gjøre midt på
sommeren, sole seg? bade?
Fysjom.
De to første ukene i august reiser vi
nordover, da er det Saltfjellet og
Sulisfjella som gjelder, det blir litt
svigermor, enkelte kaffeslabberas og
myyye fisking...

Resten av august betyr nordmarka og
desperat jakt etter maursverminger,
stankelbein og vakende ørret, ofte uten
nevneverdig hell, det er ofte dessverre
ennå alt for varmt i vanna, eller så blåser
det for mye, ett eller annet er det alltid.
September kommer og jeg merker at
sesongen er på hell, noe som betyr enda
mer panikk og desperat sjekking av vær
og vind, mygg, diptera og kanskje noen
seine maursverminger?
Det er nå fryser`n skal fylles. Innbiller
jeg meg.
Oktober er en dårlig måned for innbitte
tørrfluefiskere, allikevel fisker jeg til
krampa tar meg selv om dagene
plutselig er blitt så korte at alt annet enn
harving er umulig etter klokka seks om
kvelden. Det kunne jo komme et vak og
fjærmyggen klekker som kjent hele året.
Uten håpet har man som kjent ingen
verdens ting. Og både jeg og verden vil
bedras.
Dessuten er jo harving ekstremt
spennende.

November betyr snipp snapp snute og
punktum finale. For meg betyr vinter`n
ferie og avslapping, endelig kan jeg
blåse en lang markamarsj i vær og vind,
klekkeforhold og sverminger. Roen
kommer tilbake og freden sprer seg
rundt i min fiskeherjede sjel.
I hvert fall i ca to måneder.
Rekreasjon er vel og bra, men seks
måneder er i det lengste laget og
isfisking blir for kaldt og kjedelig, for
hvem har vel sett en ørret som tar på tørt
i et lite issørpehøl?
Så nå sitter jeg her da og drømmer om
åpne vann, sol og sommer, bitevillig
ørret og lettkledde damer (med eller
uten rogn). Noen sa en gang at roper du
på sommer`n så kommer`n. Jeg har
prøvd i flere uker nå. Og det til ingen
hjelp, Oslo er dekka av is, snø eller
slaps.
Ha en fortsatt god vinter, folkens!
Kjell Grønningen.
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”Årets fisker”
Styret har drøftet og blitt enige om å innføre hedersbetegnelsen ”årets fisker”
for et medlem som har utmerket seg med å få stor fisk i løpet av seneste kalenderår.
OFA her en slik årlig hederlig omtale. Vi ønsker å ha en tilsvarende internt i
foreningen. Meningen er å fremheve innsatsen med en tildeling på det årlige julemøtet.
Det har vært drøftet hvilke fiskeklasser man bør ha i konkurransen og det kan jo mange
ha mange meninger om. Nedenfor er angitt de klasser som er tellende for å kunne bli
årets fisker.
Da det kun er 1 person som kan bli ”årets fisker”, vil styret vurdere innsatsen i de
enkelte klasser og trekke ut en som de mener er den verdige. Styrets avgjørelse kan
ikke påankes. Vinner i hver enkelt klasse får hederlig omtale, men det er altså kun en av
dem som blir årets fisker.
Styret vil komme tilbake med regler for evnt. premiering.
Klasser som teller med i ”årets fisker”.
-

Største ørret tatt i marka på flue
Største ørret tatt i marka på annen sportsfisker redskap
Største ørret ellers i Norge på flue
Største ørret ellers i Norge annen sportsfisker redskap
Største Laks i Norge på sportsfisker redskap
Største abbor i Norge på sportsfisker redskap
Åpen klasse. Største fisk for øvrig i Norge (ferskvann / saltvann)
tatt med sportsfiskerredskap

Med størst menes tyngst.
Med sportsfiskerredskap menes stang og/eller pilkeutstyr.
Fangsten meldes inn til post@oslosportsfiskere.no med bilde som sannsynliggjør
fiskens vekt, men fisken bør veies og/eller måles på stedet avh. av forholdene. Man
kan også sende MMS til foreningens formann. Inntil videre stilles ikke krav til vitne.
Bilde er et absolutt krav.
Meldingen må inneholde fangst sted- eller område og fangstredskap.
Styret 
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Fra www.oslosportsfiskere.no tar vi med noe av det som er meddelt på nettet
siden forrige FastFisk.
06.12.12 Overdådig julemøte
26 av foreningens medlemmer fikk
glede av et strålende flott julebord, iår
også med masse kaker.
Det KUNNE vært flere med og vi lurer på
hvorfor ikke flere benytter seg av
foreningens kjempejulebord til en pris man
bare kan drømme om.
Men vi som var der hadde det hyggelig.
Denne gang plassert ved 4 større bord.
Det ga bedre nærhet og var velegnet for
den innlagte konkurranse med spørsmål
om marka og nær knytninger. "OFA"-laget
vant klart (Jan, Harald m.fl.). Kjell G. ledet
konkurransen.
Formannen Geir Gundersen ønsket
velkommen og oppsummerte det
begivenhetsrike året der
fornyelsesprosjektet for Holmendammen
har vært det store. Saken ligger nå i
Kommunens hender. Vi venter i spenning
både på dem og utfall av
finansieringssøknadene våre.
Maten på årets julebord overgikk om mulig
tidligere år. Her var selvsagt Bjarnes
gjeddekaker på plass og Stein
medisterkaker og ribbe. Ellers husker vi
sikkaker, raket sik, røkt sik, gravørret,
gravlaks, rakørret fra Vidda og Bjordalen,
røkelaks, ørretmousse, lodderogn og
Vadholms hummer og sjøørret i urtegele.
Dertil tilbehør av alle slag.
Og så var det kransekake, 2 bløtkaker
(Geir Granli !) og kirsebærkake fra
Zickfeldt.
Alle bidragsytere, det var vel 11 mann
takkes for innsatsen. Vi gleder oss alt til
neste år.
Flotte premier til utlodning gav gode
inntekter. Vi merker oss at familien Granli
fortsatt er på the winning track.
Nedenfor et bilde av de etterlengtede
kakene.

08.11.12 Kjempebra om Sjøørret
på OS-møte
Omlag 28 fra Foreningen fikk mye flotte
bilder og mye matnyttig informasjon om
Sjøørretfiske i fjordene våre, spesielt på
sør-øst landet.
Tommy Egra med kollega Martin Ellingsen
gjorde en god figur på OS novembermøte.
Begge overbeviste med solid
dybdekunnskap om sjøørreten, dens
biologi og instinkter som er viktigste
innfallsvinkel til å forstå hvordan man skal
få lurt gromfisken på kroken.
Begge jobber i Jakt og Friluft a/s som har
avdeling i Arendal (Tommy) og på
Hvalstad (Martin). Og de har åpenbart lang
erfaring med ørretfiske og fått mye fisk.
Tommy foredro lett og ledig i et par timer
med en innlagt pause. Mange gode og
enkle råd ble notert av en lydhør
forsamling som nærmest slukte de
interessante poenger om fisketeknikk og
ikke minst utstyr.
Sekretæren fikk med seg at Sjøørreten
spiser Brisling, sild, stingsild, tobis, kutling,
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reker, tanglopper og børstemark, for ikke å
snakke om glassål som får den til å gå
bananas. Imitasjoner av reke, tanglopper,
børstemark og brisling er derfor selvsagte
agnkroker enten det er snakk om flue eller
sluk. Lange tynne fluer er bra, gummidyr
som slukvarianter bør også prøves. Og
forsøk med opphenger til hoved-kroken.
Tommy viste snedige metoder for feste av
opphenger.
Innimellom all ustyrsvisningen og gode
sluk og flueråd, fikk vi også vite at Martin
mente Drøbaksundet og
Holmestrandlandet er gode plasser for stor
sjøørret.
Her et par bilder :

Lange tynne fluer:

05.11.12 Grei dugnad på
Preuthunhytta og bra med sik

Tommy ved mac-en. Martin bistår.

5 mann, 250 kg. skrot og 54 sik kan
være en grei oppsummering av helgen
på Preuthunhytta.
Utrivelig vær med regn og sludd omkring
+1 gr. var rammen rundt dugnaden. Den
ble derfor begrenset til inneaktiviteter.
Veden ute får ligge 1/2 år til. Og inne ble
det ryddet godt i snekkerboden og i
kjelleren. Sekretærens henger ble fylt til
randen av gammel moro. Videre ble gamle
årganger av Stangfiskeren nok en gang
katalogisert og lagret i esker. Fortsatt
mangler vi 1935 og 1936 i innbundet
format.
Garn ble satt ved 16- tiden og deretter ble
det mye god prat og peishygge før
Fårikålen ble inntatt. Som vanlig av
ypperste kvalitet. Etter fårikålen fortsatt
interessante debatter om hva vi vet og ikke
vet, om DNA-molekylets oppbygging og
andre morsomme temaer.
Søndag morgen dro vi de 10 garn i
Skjervevannet. 54 sik med snittvekt 330 gr.
syntes vi var bra. Noe mindre snitt enn
tidligere, men endel små dro snittet ned.
Flere pene over 400gr.
Avfukteren i kjelleren fungerer nå utmerket
og har sørget for nesten tørr kjeller. Den
skal få lov å gå til våren. Da gjør vi en ny
fuktighetsmåling.

Fra slukboksen (stort sett single krok
fremfor treblekrok)
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Nedenfor et talende bilde.

møtet på tross av de kummerlige
lokalitetene.

Fullt garn !

Men Tore klarte med sin lune humor og
inngående kunnskap om fiske i Rena elv å
engasjere forsamlingen. Kåseriet dekket
alt en fluefisker kunne tenke seg fra
historikk, vannforhold, klekkinger, praktisk
fiske - til hvilke fluer vi skulle bruke for å
lykkes med å lokke storfisken til hugg.
Jeg regner med at noen av oss vil møtes
ved Renaelvas bredder neste sommer på
jakt etter storfisk - enten ørret eller harr.
Tusen takk til alle fremmøtte

21.09.12 Holmendammen
Søknader om finansiering av ny
Holmenbu er sendt !
Gjensidigestiftelsen og
Sparebankstiftelsen har mottatt søknader
fra oss om finansiering av ny Holmenbu.
Søknad om et passende beløp fra hver er
levert innen fristen 15.9. Så nå er det bare
å krysse fingre. (p.s det gikk dessverre
dårlig)
Tegninger fra arkitekt er oversendt
kommunen som har journalført saken og
videresendt til juristuttalelse. Vi avventer
møte med dem.

12.10.12 Vellykket høstmøte
Tore L. Rydgren delte med oss sine
inngående kunnskaper om fluefiske i
Renaelva .
En uheldig dobbelbooking av møtelokalet
fra den nye ledelsen på Tåsen Eldresenter
i går kveld klarte ikke å stoppe oss.Vi
måtte ta til takke med et trangt, lite
kjellerrom.
Det var sporty gjort av Tore og de 27
fremmøtte medlemmene å gjennomføre
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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, org.nr 885004822. I strekkoden ligger OS registreringsdata.
Vi har nå svært gode inntekter fra denne gullgruven som er dere ! Faktisk en av våre største
inntektskilder. Se nedenfor den fantastiske økningen. 35 er med og støtter saken vår. Får vi med enda
flere vil det styrke vår forening ytterligere. Takk til alle.
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
3. tertial

5917
6734
7637

32
33
35
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Vinter på Fjellsjøen akkurat nå (15 km fra Preuthunhytta).
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Skjervevann under islegging

Sommerdag på Holmendammen
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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 www.oslosportsfiskere.no

Stiftet 1932
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