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FORMANNEN HAR ORDET.
trekk med Norge, og har kjørt forbi en
rekke flotte små elver og vann. Er
overbevist om at det må være flott fisk i
noen av disse.
I år blir ”Sportsfiskets år” åpnet med
brask og bram i Bergen 10.mai. Dette er
den største satsningen på sportsfiske fra
NJFF på mange tiår. I den forbindelse
har Oslo Sportsfiskere tatt på seg noen
oppgaver for å fremme vår favoritt
hobby. Nytt av i år er at vi arrangerer et
kurs i praktisk fluefiske, tanken er at de
som er helt ferske med fluestanga kan få
en innføring i hvordan få fisk på flue.
Den 15.juni skal vi også ha et
arrangement på Øvresetertjern. Håpet er
at vi kan nå ut til mennesker som ikke
har fisket før, og få disse hektet på fiske.
Videre fortsetter vi med de faste
fluekastekursen i mai, samt et
videregående kurs i juni. Utover dette
blir det også fisketurer for foreningens
medlemmer i sommer. Se lenger bak i
bladet eller nettsidene for tid og sted,
men oppfordrer alle til å bli med. Her
kan du treffe nye mennesker og plukke
opp noen tips, eller dele noen av dine
egne.

.
I skrivende stund skinner sola, og våren
er her for fullt. Istedenfor å være ute
med fluestanga på årets første tur, må
jeg sitte her og skrive denne artikkelen.
Forhåpentligvis får jeg tatt meg en tur i
marka før det er for sent, og mellom alt
som skjer på foreningsfronten.
Vinteren i år var eksepsjonelt mild og
snøfattig. Dette førte til at vi ikke fikk
gjennomført våre tradisjonelle isfiskeaktiviteter for barneskolene. På den
andre siden tror jeg de frivillige for
disse aktivitetene satte pris for en liten
pause.

På årsmøtet i mars fikk styret klare
retningslinjer for videre arbeider med ny
bu på Holmendammen. Omsider, etter
mange års planlegging, begynner
endelig ting å ta form.

Årets to første koketorsk halte jeg
ombord i midten av mars i år på
Sørlandet, og således åpnet fiskesesongen for min egen del.
Tradisjonen tro ble påsketuren også i år
lagt til Skottland. Ble ikke noe fisking,
men elva Spey ble avlagt en lynvisitt.
Har konkludert med at en gang, i en
ikke altfor fjern fremtid, må jeg få fisket
i Skottland. Naturen har mange likhets-

Vi har fått på plass en entreprenør og
fått tegnet et forslag til bu. Det som
gjenstår nå er å få godkjenning fra
kommunen, noe styret har stor tro på at
skal ordne seg. Spørsmålet er kun hvor
lang tid det vil ta. Vet at jeg stadig vekk
har vært optimist i forhold til fremdrift
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og byggestart, men tror nå at vi kan få
satt spaden i jorden før vinteren
kommer.
Tiden vil vise hva vi får til, men styret
føler vi har gjort det som må til for å få
realisert prosjektet. Både i forhold til
planer og finansiering.

Avslutningsvis vil jeg bare si:
KOM DEG UT OG FISK NÅ!
Bare et kast til.
Geir H. Gundersen
Formann.

Klubbaktiviteter sommeren 2014
Vi er allerede godt i gang med sommerens aktiviteter. Fisketuren fra Vollen i Asker er
gjort unna, dugnader er avviklet på dammen, damåpning er tilbakelagt og vi har
gjennomført 3 gode meget godt besatte kastekurs på dammen. Familie dagen 11.5 var
godt besøkt og vi hadde et hyggelig treff på dammen 13.5 med Vidar Paulsen.
Bua står der, fortsatt skjev og rar, men den fungerer. Vi har nå tro på ny bu høsten
2014, etter positive møter med kommunens etater..
Hver tirsdag er det klubb dag på dammen. Dette går frem tom. August. Da regner vi
med at gravearbeider påbegynnes. Fra styret vil vi tilstrebe at minst en være tilstede for
å åpne bua og sørge for trivsel, informasjon og servering.
Men her er noen aktiviteter fremover (Følg også med på nettsidene).

On. 4.6

Fluekastekurs 2-hånds for viderekommende.
En dags kurs kr. 300.- Påmelding til Geir Granli (90953450) el. Sekretæren

On. 11.6

Praktisk kurs i fluefiske. Oppfølging etter kastekursene.
Geir og Geir er primus motor for dette. Kurset går onsdag 11.6 på
Øvresetertjern.

Sø. 15.6

Familiedag på Øvresetertjern. (Et av våre bidrag til Sportsfiskets år)
Møt frem fra kl. 1100. Her blir det fisking og grilling. Servering av kaffe
og solbærtoddy. Fine premier til nye ungdomsmedlemmer som melder seg
inn.

19-26.7

Sommertur til Savalen / Strålsjøen.
Kontakt nestformannen Geir Granli for turdetaljer, tlf. 90953450. Vi reiser
i privatbiler. Se også egen artikkel i dette bladet.
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Ti 26.8

Fylkesmesterskap fluekasting
Vi prøver igjen og håper på større deltagelse enn i fjor. OS-mesterskapet
inngår i arrangementet som går på Holmendammen tirsdag 26.8. Det er
oppført på Fylkeslagets sider.

September Harrtur til Trysil.
Prøver igjen i år. Denne gang blir det Flisa-tur. Vi må ha påmelding . Geir
Granli (90953450). Detaljer kommer på nett. Sett av helgen 19 – 21.9 som
er en sannsynlig week-end for turen.

Høstens møter er fastsatt. Det blir torsdagene 9.10 - 6.11 - 4.12. Vi har dermed
samordnet med andre foreninger og OFA for å unngå kollisjoner. Følg med på nettet
for detaljer, eller i neste nr. av FastFisk som kommer i midten av september.

Utleie Holmendammen
I år har vi nesten ikke utleie av Dammen. Kun Stram Line har vært interessert og de har
kun få dager til sine kurs. Disse er:

Juni

Lørdag 7.6
Søndag 8.6
Torsdag 12.6

Stram Line
Stram Line
Stram Line
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ofte kolliderer med møter fra andre
foreninger medlemmene er sidemedlem
i. Styrets begrunnelse var å prøve
tirsdager da dette er foreningens
normale samlingsdag i sommersesongen. Man hadde våren 2013 noen
kollisjoner med OOF og VB men
unngikk dette høsten 2013 etter
samordnet kommunikasjon.
Styret innser at det kan vrient å
samordne dette og vil vurdere å gå
tilbake til torsdagsmøter igjen.

Referat fra årsmøte i Oslo
Sportsfiskere, 2014
Sted:
Tid:
Tilstede:

Tåsen Seniorsenter
Tirsdag 25. mars 2014,
kl.1900
16 av foreningens
medlemmer

Formannen, Geir Gundersen ønsket
velkommen.
a). Konstituering.

Det ble spurt om styret er åpne for
fellesmøter med andre foreninger. Det er
styret absolutt, som det også fremgår av
årsberetningen. Formannen opplyste at
OS vil stå som arrangør av et slikt felles
temamøte høsten 2014 i regi av
Sportsfiskets år og Fylkeslaget. Et par
andre Oslo- foreninger vil gjøre det
samme.

Godkjenning av innkallelsen.
Innkallelsen ble godkjent. Møtet satt
kl. 1915.
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten
bemerkninger

Styret sier i beretningen at
”nyetableringen av ’årets fisker’ ble
ingen udelt suksess”. Dette har
sammenheng med at svært få innmeldte
fangster selv om styret mener
ordningen ble gjort godt kjent. Heder og
ære ble tildelt 2 vinnere.
Styret vil forfølge saken og minne om
ordningen.

Valg av dirigent / ordstyrer med mer.
Som ordstyrer ble valgt Geir
Gundersen,
Til å undertegne protokollen ble valgt
Jan Johnsen og Thor Stjernø.
Tellekorps ble ikke valgt.
b). Årsberetning for 2012.

Forsamlingen spurte om hva som er
grensen for å omtale en tur som
foreningstur. Det ble tatt eksempel fra
Sjøstrandturen der kun arrangørene var
tilstede. Problemstillingen ble diskutert
og det fremkom noen kreative forslag til
lav terskel for påmelding, bruke nettet
aktivt f.eks facebook-siden som er
tilgjengelig, og kanskje gjøre uformelle
ringerunder for å få med folk på tur.
Flere ”lavterskeltilbud” er antagelig i
tiden.

Geir gjennomgikk årsberetningen
kapitel for kapitel. Beretningen ble
publisert i FastFisk no.1/2014.
På spørsmål om medlemstallet svarte
formannen at i hht. Fylkeslagets tall, så
var vi 230 medlemmer pr. 31.12.2013
med betalt kontingent for 2013.
Medlemsmøtene ble kommentert. Noen
mente flere ville delta om man gikk
tilbake til torsdagsmøtene da tirsdager
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Turer med overnatting bør være mer
organisert med en koordinerende som i
dag og prioritere medlemmer, men med
rom for også andre om de er interessert.

skal gevinstberegning gjøres ved
hyttesalg selv om man ikke er
regnskapspliktig. Han mente kommunen
neppe ville anmode om dette grunnet det
lange eierskap (fra 1947) og problemer
med å fastsette en korrekt inngangsverdi. Styret vil likevel forberede seg på
å svare Lunner kommune på evnt.
forespørsel.

Styret merker seg kommentarene.

c). Regnskap 2012.
Erik Andersen gjennomgikk
hovedpostene i resultatregnskapet og
balansen.
Særlig gode inntekter ved fluekastekursene gjør at inntekter totalt er
vesentlig høyere enn budsjettert. Kurset
for Norgesgruppen er ført egen post. På
kostnadssiden er det et stort sprik fra
budsjett når det gjelder ’Preuthun
anlegg’. Dette skyldes reparasjon av
vannpumpe og at hyttetakst for 2012 og
2013 i samlet regning fra takstmann er
ført hit. Hyttetakst var ikke med i
salgsoppgjøret fra megler og er derfor
ikke med i ekstraordinære utgifter.

Regnskap og balanse ble satt under
avstemming og enstemmig godkjent i
hht. anbefaling fra revisor.

d). Innkomne forslag og saker fra
styret.
Forslag fra Harald Julsrud.
1) Styret registrerer alle
medlemmenes e-postadresser og
sender medlemsbladet o.a.
informasjon til medlemmene bare
per e-post. De medlemmene som
ennå ikke har e-post, mottar
fortsatt bladet som papirutgave
per vanlig post.
2) Kontingenten (dvs. OS`s
kontingentandel) settes kr.30
høyere for de som fortsatt ønsker
papirutgave av ”Fast Fisk” enn
for andre medlemmer

Årets regnskap er gjort opp med et lite
overskudd på kr. 734.- Dette foreslås
avsatt til fri egenkapital. Balansen utgjør
866.398.- hvorav fri egenkapital er
59.627. Holmendammenfondet utgjør
733.833. Tilsagnet om 250.000 fra
Sparebankstiftelsen DnB er ikke mottatt
og derfor ikke tatt med i regnskapstallene.

Sak 2 ble ikke vedtatt. Forkastet som
ikke gjennomførbart da vi ikke selv
administrerer kontingent innkrevingen.

Årsmøtet anbefalte å søke deler av
castinggruppens midler overført til HDfondet. Bør gjøres på deres kommende
årsmøte.

Sak 1 ble satt opp mot et alternativt
forslag fra Jan Johnsen:

Revisor , Tore Raaer, leste
revisorberetningen som gir uttrykk for
anbefaling om godkjennelse. Revisor
bemerket i en sidekommentar at normalt

”Styret registrerer alle medlemmenes epostadresser og sender medlemsbladet
o.a. informasjon til medlemmene pr. e7

post. De som ønsker papirutgaven av
FastFisk kan få det tilsendt, men sendes
ikke ut dobbelt. Bladet kan mottas ved
oppmøte på Holmendammen eller på
møtene.”

Styret begrunnet sin oppfordring til å
slutte opp om snekkerbedriften
”Ødegaard og Sterten a/s” i Oslo med
Hole Graveservice som underentreprenør. De har gitt et solid
inntrykk, de er kjent av Erik fra andre
jobber i Oslo og de har levert det
rimeligste anbudet på 870.000. Jobben
inkluderer ikke rør og el-arbeider eller
ansvarsdelen (papirarbeid mot
kommunen). Styret mener de er et trygt
valg der vi har muligheter til å gjøre
mye egeninnsats som betyr at
kostnadene kan kontrolleres.
Om man legger på 100.000 for mangler
i tilbudet foreslår styret at 970.000 settes
på byggebudsjettet.

På denne måten vil portokostnadene
reduseres kraftig og et mindre antall
blader kan trykkes og redusere trykkkostnader.
Ved votering fikk Jan Johnsens forslag
12 stemmer, Julsruds forslag 4 stemmer.
Sak fra styret
”Diskusjon om Holmendammen. Vedtak
om økonomisk ramme for byggeprosjektet”.

Styrets forslag til utførende Entreprenør
og budsjettforslag ble enstemmig bifalt.

Styret redegjorde for behandlingen av
de 19 anbudene mottatt på
”Mitt anbud ” hvorav 5 nærmere har
blitt vurdert med befaring på dammen
og med mer detaljering i tilbudsdokumentene.
Styret har ønsket spesifikasjon i 3
hoveddeler.
1) Riv/bortkjøring av gammel bod,
2) grunnarbeider og
3) bygging ny bod på 12 * 5 = 60 m2.

Det ble diskutert risikoer for å sprekke
på pris. Styret opplyste at foreningens
anlegg på dammen nå er godkjent som
idrettslig anlegg med eget nummer i
anleggsbasen til idrettskretsen i Oslo.
Det betyr at vi har rett til å søke
tippemidler inntil 1/3 av byggekostnadene. Vårt prosjekt har også av
bymiljøetaten fått ”Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning av planer for nytt
klubbhus”. Når bygget står ferdig kan
vi også søke om moms-kompensasjon
for byggekostnadene.
Evnt. tippemidler og moms-refusjon får
man først etter søknad når bygget er
ferdig og byggeregnskapet godkjent.

Styret informerte videre om behandling
av 8 tilbud fra ferdighusprodusenter
etter å ha fått råd om dette fra OS Råd i
eget møte .
Det ble en god diskusjon omkring
alternativene og spørsmål ble besvart fra
Geir Gundersen, Viggo Kristiansen,
Geir Granli, Erik Andersen og Stein
Wines som har arbeidet intenst med
byggesaken siden årsskiftet.

Ved evnt. pris sprekk vil vi måtte skaffe
penger på annen måte ved sidefinansiering eller la bygget bli realisert
innenfor de midler vi har, evnt. med
mangler som kan tas senere.
Sidefinansiering kan f.eks gjøres ved å
anmode medlemmene om bidrag eller
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annen finansiell hjelp. Banklån er ikke
aktuelt.

Styret:

Årsmøtet var innstilt på å ta finansielle
problemer når de evnt. måtte oppstå.

Formann:
Nestformann:

Det ble gitt grønt lys for å gå videre på
disse premisser.

Kasserer:
Sekretær:

e). Kontingentandel.
Styremedlem:
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.
f). Budsjett.

Geir Gundersen
(ikke på valg)
Geir Granli
(gjenvalgt for 2år)
Erik Andersen
(gjenvalgt for 2år)
Stein Wines
(ikke på valg)
Espen Mykløen
(valgt for 1 år
suppleringsvalg)

Styremedlem:

Kjell Grønningen
(gjenvalgt for 2år)

1. Suppleant:

Viggo Kristiansen
(gjenvalgt for 1 år)
Simen Corneliussen
(ny - 1 år)
Johan Grønning
(ny - 1 år)

Erik og Geir Gundersen gjennomgikk
budsjettforslaget. Etter forslag fra salen
ble budsjett for byggingen tatt ut av
driftsbudsjett-posten Holmendammen
anlegg. Den ble isteden erstattet med kr.
10.000 til diverse reparasjonsarbeider.

2.Suppleant:

970.000 ble vedtatt satt på
byggeprosjektets budsjett.
Byggeprosjektet vil få eget
byggeregnskap.

Valgkomite :

3.Suppleant:

Odd Eriksen (gjenvalg )
Espen Mykløen (ny)
Valgkomiteen skal normalt bestå av 4
medlemmer.

Budsjett ble godkjent med de nevnte
endringer.

g). Valg
Revisorer:
Valgkomiteen har i år bestått av kun 1
person – Odd Eriksen siden Norvald
Langeteig ble syk. Alle valg ble gjort
ved akklamasjon.

Tore Raaer

Etter valget er fordelingen av vervene
som følger:
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(gjenvalgt)

Formannen takket til slutt Hallvard Lid,
som nå går ut av styret, for solid,
konstruktiv og ide rik medvirkning i
styret i flere roller gjennom 17 år.
Hallvard var dessverre ikke tilstede
grunnet sykdom.

Rådet:
2013 – 2016

Bjarne Fenn
Harald Hovde

2012 – 2015

Knut Vadholm
Norvald Langeteig

2011 – 2014

Harald Sund
Leif Eriksen

Årsmøtet hevet ca kl. 2100.
Stein Wines 28.3.2013 referent

2014 – 2017

Odd Eriksen
(gjenvalg)
Per Karlsen
(gjenvalg)

Jan Johnsen

Thor Stjernø

Kort om Holmendammen pr. 5.6.2014
Vi har i løpet av vinteren og våren hatt samtaler med mulige entreprenører på dammen
og møter med kommunenes etater om tillatelser og fremdrift.
Mye av dette er kjent gjennom møter i foreningen, men som har vært dårlig besøkt. Les
derfor referat fra årsmøtet over.
Vi har kommet så langt at nye plan- snitt- og situasjonstegninger er laget og presentert
både entreprenør og Plan og bygg. Forhåndskonferanse med PEB er gjennomført med
et positivt resultat i den forstand at vi kan være ansvarlig søker selv og derigjennom
spare en del prosjekteringskostnader. Vi har også hatt samtaler med VAV for å få
godkjent gjenbruk av avløpsordningen (til tett tank) som vi har på dammen. Det ventes
en uttalelse innen 15.6 på dette.
Parallelt vil vi nå utpensle byggesøknaden og papirene til nabovarsler med hjelp fra en
av Erik Andersens bekjente som har jobbet i PBE tidligere. Byggesøknad til kommunen
basert på forhåndskonferansens premisser blir sendt innen 17.6.
Deretter blir det å vente et visst antall uker (4 – 6), litt avhengig av nabovarslene.
Formelt er det 16 naboer hvorav 7 kommunale. Vi vil kontakte de 9 private personlig
for å få en rask avgjørelse. De 7 kommunale vil være positive i utgangspunktet. Det er
jo Eiendoms og Byfornyelsesetaten selv som vi har vært i dialog med.
Så styret ser alt i alt positivt på fremdriften .
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”Årets fisker”
Vi minner igjen om Oslo Sportsfiskeres års konkurranse som styret har besluttet å gi en
ny sjanse selv om deltagelsen i 2013 var laber, dog med verdige vinnere. forrige
Reglene gjengis her:
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 dog et absolutt krav.
Meldingen må inneholde fangst sted- eller område og fangstredskap.
Styret

Pr. mai-2014 er ingen fangster innmeldt, men vi vet at det er tatt fangster både i
ferskvann og saltvann.
Kom igjen folkens. Kan det ikke være moro og vise seg fram litt ? Og samtidig vise at
det er mulig å få pen fisk både her og der.

Red.
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Sommertur til Strålsjøen ved Savalen i slutten av juli.
I år går sommerens klubbtur til Strålsjøen ved Savalen i uke 30. Påmelding til Geir
Granli tlf. 90953450.
Vi prøver nok en gang med sommertur for interesserte medlemmer. Denne gang i et
område vi tror det bra med fisk ! Uke 30 er blinket ut som aktuell fiskeuke med
fleksibel ankomst / avreise. I utgangspunktet har vi hytte ved sørenden av Savalen med
plass til 6 personer (se vedlagt kart). Bilvei helt frem. Ca 25 km. fra Alvdal via riksvei
29. Er flere interessert kan vi forhåpentlig leie ytterligere en hytte.
Ved Strålsjøen sydvest for Savalen disponerer vi 2 båter. Ellers er det mange
fiskemuligheter i nærområdet, ikke minst oppover Rødalen. Innover Einunndalen er det
også spennende områder..
Snakk med Geir om detaljer. Tror det er lurt å melde seg på raskt !
Sekretæren
Kartutsnittet til venstre er
hentet fra Norge-serien.
Kart 10073 Folldal.
Målestokk 1:50.000
Strålsjøen er markert med
stor rød ring. Det er her vi
disponerer båt.
Hytta ligger 3 km øst for
Strålsjøen
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Oslo Sportsfiskere
Resultatregnskap 2013
Post Inntekter
200 Medlemskontingenter

Faktisk 2013 Budsjett 2013 Faktisk 2012
27 865
27 000
28 245

201 Renteinntekter

4 081

1 500

1 359

-

-

100

9 905

10 000

11 390

23 160

10 000

13 400

206 Utleie Holmendammen

3 500

4 500

-

307 Preuthunhytta, leieinntekter

1 200

3 000

2 850

14 212

15 000

11 375

Holmenbua bidrag og støtte

-

1 000

5 000

305 Refusjon strøm / forsikring

3 096

-

-

314 Turer/arrangementer

4 000

1 500

2 028

316 Støtte NJFF, momsrefusjon

4 276

2 500

5 353

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter

22 281

25 000

29 990

317 Sommertur Femunden

1 000

2 000

-

Auksjon
Grasrotandelen
Andre Inntekter

1 500
21 181
1 414

4 000
20 000

2 710
18 236

Sum Drifts inntekter

142 671

127 000

132 036

Ekstraordinære inntekter (salg Preuthun)

772 281

202 Salg bøker, merker og caps
204 Salg på Holmendammen
205 Fluekastekurs

302 Medlemsmøter
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Post Utgifter
300 Administrasjon

9 870

13 000

11 090

11 040

13 000

11 577

22 377
2 082

16 000
3 000

17 459
1 442

1 296

3 000

-

314 Turer og arrangementer
315 Barneaktiviteter

1 050
15 367

5 000
14 000

120
2 553

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)

11 490

10 000

5 933

306 Holmenbua anlegg (vedlikeh. - invest.)

9 021

5 000

1 329

16 736
16 196

15 000
5 000

14 400
5 395

-

1 000

-

309 Kontingenter

1 500

1 000

890

204 Utgifter ved salg på Holmendammen

4 884

6 000

3 607

5 115
141 937

5 000
6 000
1 000
131 000

6 946
88 289

734

-4 000

43 747

301

FastFisk

Faktisk 2013 Budsjett 2013 Faktisk 2012
13 913
9 000
5 548

Trykk
Porto mm.

302 Medlemsmøter
303 Gaver og blomster
317 Femunden, leie og camputgifter

307 Preuthun drift
308 Preuthun anlegg
313 Fluebindekurs og temakvelder

202 Innkjøp reklamemateriell
Hjemmesidene
NJFF Flå
Andre utgifter (uttak etc)
Sum utgifter
Drifts Underskudd / Overskudd
Ekstraordinære utgifter (omkostn. v/salg)

84 258

Ekstraordinært overskudd (salg eiendom)

688 023

Disponeringer
Driftsoverskudd tilført egenkapital
Ekstraordinært overskudd tilføres HD fond

14

734
688 023

Oslo Sportsfiskere
Balanse pr. 31.12.2013
Eiendeler

31.12.2013

31.12.2012

5 971

6 344

811 892

69 889

DnB Foliokonto

38 535

91 408

Holmenbua

10 000

10 000

Preuthunhytta

0

64 000

Båt Skjerva

0

1

866 398

241 642

31.12.2013

31.12.2012

733 833

45 810

45 500

45 500

779 333

91 310

27 438

27 438

Kasse
Sparebank I, høyrentekonto

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Holmendammen ombyggingsfond

45 810

Avsetning 2013

688 023

HD fond
Barn og ungdomsfond
Bundet egenkapital
Gjeld
122 894

Fri egenkapital 1.1.2013
Reduksjon for Preuthun
Driftsoverskudd 2013

-

122 894

64 001
734

Fri egenkapital 31.12.13

59 627

Sum egenkapital og gjeld

866 398

Castinggruppens fond - kto. 9001.07.76189
Fond pr. 31.12.2012
Overført foliokonto 2013
Renter 2013
Fond pr. 31.12.2013

64.455,90
0
1224
65.679,90

Castinggruppens kto. 5001.06.82256
Saldo pr. 31.12.2013

33.955,84
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241 642

Oslo Sportsfiskere Budsjett 2014

Post Inntekter
200 Medlemskontingenter

Faktisk 2013

Budsjett
2013

Budsjett 2014

27 865

27 000

26 000

4 081

1 500

10 000

-

-

100

9 905

10 000

10 000

205 Fluekastekurs

23 160

10 000

15 000

206 Utleie Holmendammen
307 Preuthunhytta, leieinntekter
302 Medlemsmøter
Holmenbua bidrag og støtte
305 Refusjon strøm / forsikr.

3 500
1 200
14 212
3 096

4 500
3 000
15 000
1 000
-

3 000
15 000

314 Turer/arrangementer

4 000

1 500

4 000

316 Støtte NJFF, momsrefusjon

4 276

2 500

4 000

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter

22 281

25 000

22 000

1 000
1 500

2 000
4 000

2 000
1 000

Grasrotandelen

21 181

20 000

22 000

Andre Inntekter

1 414

Sum inntekter

142 671

201 Renteinntekter
202 Salg bøker, merker og caps
204 Salg på Holmendammen

317 Sommertur
Auksjon

16

-

15 000
127 000

149 100

Post Utgifter
300 Administrasjon

9 870

13 000

12 000

11 040

13 000

12 000

22 377

16 000

20 000

303 Gaver og blomster

2 082

3 000

3 000

317 Sommertur, leie og camputgifter

1 296

3 000

3 000

314 Turer og arrangementer

1 050

5 000

2 000

15 367

14 000

15 000

11 490

10 000

12 000

9 021

5 000

10 000

16 736

15 000

-

16 196

5 000

-

-

1 000

-

1 500

1 000

2 000

4 884

6 000

5 000

5 115
141 937

5 000
6 000
1 000
131 000

6 000
15 000
127 000

734

-4 000

21 000

301

FastFisk

Budsjett
Budsjett 2014
2013
13 913
9 000
10 000

Faktisk 2013

Trykk
Porto mm.

302 Medlemsmøter

315 Barneaktiviteter
Holmenbua drift (strøm, forsikr,
avg.)
Holmenbua anlegg (vedl. og
306
invest.)
307 Preuthun drift
305

308 Preuthun anlegg
313 Fluebindekurs og temakvelder
309 Kontingenter
Utgifter ved salg på
204
Holmendammen
202 Innkjøp reklamemateriell
Hjemmesidene
NJFF Flå
Andre utgifter (Sportsfiskets år)
Sum utgifter
Underskudd / Overskudd

Byggeprosjektet vil få eget budsjett og regnskap. I utgangspunktet gav årsmøtet
tilslutning til et budsjett tak på 970.000 som dekkes med 250.000 av midler fra
Sparebankstiftelsen og 720.000 fra foreningens fond.
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Fra www.oslosportsfiskere.no
12.02.14 Isfiske med barn på
Holmendammen
28.01.14 Medlemsmøte
Torsdag 13. februar skulle vi fiske på
isen sammen med barn fra Meklenborg
barnehage.

Audun Skjølberg holdt foredrag om
"Artsrikt isfiske"
Ingen tvil om at Audun vet hva han
snakker om. Audun er en av de få i landet
som har over 100 fiske arter på
samvittigheten. Riktignok sammenlagt til
sjøs og innenlands. Han fortalte om div.
skrytefisker som f.eks 2 kilos Berggylte og
gav tips om vann med spesiell fisk på
Østlandet. Han traff klubbens is fiskere
hjemme kan man si og det ble en fin dialog
med foredragsholderen mellom alle de
gode bildene.
I vill uorden noterte sekretæren enkelte
fisketips.
Flyndre og Sjøtunge fanges mest effektivt
om natten på grunna. Lys på dem og slipp
agnet foran munnen ! Lille Drengrudvann i
Asker huser stor abbor.
Lake er torskefisk i ferskvann. Stor Lake (4
– 5kg) kan man få i Isteren ved
overgangen til Isterfossen.
Stor Abbor får man helst med jigg ikke
bare balansepilk og mormyrska. Elgsjøen
på Hadeland et godt røyevann. For opp
med brødrasp, reke og ostestenger.

Men slik så det ut idag onsdag 12. februar. Endene
har inntatt Dammen. Vårløsning ?
Skrevet av Harald Hovde

23.02.14 Klubbmesterskap
isfiske 2014, resultater
Resultatene fra dagen klubbmesterskap
i isfiske på Elgsjøen ved Roa.
Resultater: (gram)
1.
2.
3.
4.
5.

Gjedde er vinterens storvilt. Bra agn er
frossen stor fjorsild. For opp med sild i
småstykker. Jarenvannet er bra på
Gjedde.

Harald Hovde
Anders Wold
Jan Johnsen
Knut Vadholm
Kjell Kolstad

2155
1865
535
360
185

Gjest: Jonathan Utby

440

Årets klubbmester - Harald Hovde (Foto: Jan
Johnsen)

Audun med ”pen” ? gjedde.
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Styremedlem:
Styremedlem:
1. Suppleant:
2.Suppleant:
3.Suppleant:

15.03.14 Familiedag på Bogstad
avlyst
Grunnet isforholdene må familiedagen
berammet søndag 16.3 på Bogstad
utgå.
Aktiviteten annonsert i FastFisk må altså
avlyses pga. isforholdene. Dette skulle jo
være en hyggelig aktivitet på Bogstad med
isfiske, grilling av pølser osv. Dette utgår i
likhet med de mange andre isfiskeaktiviteter for barn som ikke har latt seg
gjøre å gjennomføre iår.
Rar vinter !.

Espen Mykløen
Kjell Grønningen
Viggo Kristiansen
Simen Corneliussen
Johan Grønning

24.04.14 Nydelig tur til Langåra
Vi var ikke flere enn at alle 6 fikk plass i
båten til Dan Otto og da gikk turen til
Langåra.
Kort sagt en nydelig aften med omtrent
havblikk, sol og deilig temperatur. 6 mann
og 6 fisk. Alle torsk. Sjøørreten begynte å
vake nærmere kl. 2100. Harald Andersen
mente at den han mistet måtte ha vært en
sjøørret !
Sekretæren var veldig godt fornøyd med
ca. 4 kg ferdig sløyd torsk. Tatt på
Norvalds gamle fiskeplass.

25.03.14 OS-årsmøte vedtok
styrets forslag til rehabilitering på
Holmendammen
Merkelig liten interesse for årets
årsmøte som må sies å være en milepel
i OS historie.
Det var viktige beslutninger som lå på
bordet ved foreningens årsmøte. I
realiteten gav årsmøtet endelig sanksjon
for de planer for Holmendammen styret
har jobbet med etter salget av
Preuthunhytta.
I planene ligger riv/bortkjøring av gammel
holmenbod, solide grunnarbeider og
oppføring av ny bod / klubbhus i størrelse
12 * 5 m på samme sted som den gamle.
Det aksepterte tilbud fra en
mindre Entreprenørvirksomhet i Oslo ligger
innenfor de midler foreningen har til
rådighet, men det kan ikke utelukkes at
ting blir dyrere når kommunen har sagt sitt.
Det er bedt om forhåndskonferanse med
"plan og bygg" i begynnelsen av April.
Styret kommer med flere detaljer senere
og i FastFisk nr.2 som ventes ut omkring
5.mai.
Om planene holdes og "plan og bygg" gir
tillatelser kan vi begynne byggingen i
august iår.
Årsmøtet gav følgende valgresultat:

Kveldens spenningsmoment var "jakten på
Harald Julsrud" !. Ved 2100 skulle vi
avslutte og alle dukket opp på båtplassen
bortsett fra Harald !. Iherdig mobiltelefonering resulterte bare i svar fra kona
om at mobilen var hjemme. OK, vi tok hver
vår vei på leit etter Harald.
Etter en halvtime fant vi ham på sørsiden
av øya. Harald hadde bommet på en sti og
havnet sydpå i villnisset. Haralds syn er
ikke lenger hva det var så det er ganske
forståelig.
Men det endte altså godt og vi fikk en tur vi
vil huske.

Formann:
Geir Gundersen
Nestformann: Geir Granli
Kasserer:
Erik Andersen
Sekretær:
Stein Wines

Johan Grønning skimtes på jakt etter
sjøørret.

19

29.04.14 Bra dugnad nok en
gang
13 - 14 mann fra klubben koste seg i det
gode været som plutselig dukket frem
på Holmendammen
Vi kastet det ene plagget etter det andre
mens godværet seg innpå. Det som så ut
til å bli en sur og kald kveld ble noe ganske
annet. Finvær med varme og kveldssol og
ørretvak.
Og vi fikk gjort alt som sto på planen
unntatt rydding / kasting inne i bua. Her ble
rakt og malt, kvistet og ryddet, gruset og
spylt. Sekretæren er særdeles godt
fornøyd med innsatsen.
Vi er klar for damåpning og fulle kastekurs
i en hektisk kommende mai-måned. Og da
ser vil vel enda flere av dere ?

Trøstesløst vær.

08.05.14 Fulltegnet fluekastekurs
7-8. mai på dammen
Virkelig bra saker denne gang med 6
dyktige instruktører og 20 håpefulle
kastere.
Det var mange gode tilbakemeldinger etter
kurset som i vanlig stil de siste årene ble
ledet av Geir Granli med gode hjelpere i
Geir Gundersen, Tom Syvertsen, Espen
Mykløen, Jon Erlend Dahlen og en utlånt
instruktør fra forbundet. Et virkelig topplag
som veiledet de unge og eldre
nybegynnere i kastekunsten.
Det de aller fleste vektlegger etterpå er at
vi er en så hyggelig gjeng. Det er moro å
gå på våre kurs. Æren går selvsagt først til
instruktørene, men gutta i bua er jo med
og drar sin del av lasset også. Hyggelig.

06.05.14 Holmendammen 6. mai.
Stram line og Hardy/Pure Fishing
stiller med folk.

10.05.14 Innbrudd på dammen

Benytt anledningen til å besøke
Holmendammen under sesongåpningen.

Pøbel herjet på dammen sent lørdag
kveld og smadret inngangsdøren på
bua

Tirsdag 6.5 allerede fra kl. 1700.
Flaggheising kl. 1800.
Servering av kaffe, brus, pølser og vafler til
en overkommelig pris !
P.s Det kom faktisk 22 - 23 ivrige sjeler
på dammen på åpningsdagen selv om det
var surt, regnet og var lite trivelige forhold.
Vi syntes det var bra. Stram Line kommer
igjen for å vise Hardy-snellene som ikke
ble med på lasset denne gang.
Anyway. Sesongen er i gang.

Kl. 2130 lørdag kveld fikk sekretæren en
alarmerende telefon fra Bjørn Wangen i
Holmendammens venner.Han var, via sin
boligutsikt fra Parkdammen 2, vitne til at
en ungdomsgjeng (ikke russ) hadde
fyllekalas ved Holmenbua og så ut til å
skulle bryte seg inn i bua. Han turde ikke
våge seg bort ,men oppfordret sekretæren
til å komme og ringe politiet.
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Kl 2150 var undertegnede på pletten, men
røvergjengen var forsvunnet. Sekretæren
fikk se de sørgelige rester av
inngangsdøren til bua som var smadret
ved hjelp av en rambukk. Rambukken var
den 200 kg. tunge betongbenken ved
bordet foran bua som det trengs 4 mann
for å løfte.
Inne i bua var den istykkerslåtte dørens
midtstykke og endel annet løsøre knust,
men ikke mye. Utrolig nok var ingen ting
inne stjålet, verken av stenger, brusflasker
eller pengene i kjøleskapet. Glassmonter
og bilder var på plass og det var igrunnen
bare inngangsdøren det handlet om.
Politiet ble oppringt kl 2206, men det var
vanskelig å få kontakt og interesse for vårt
tilfelle var nær null når man endelig fikk
svar (etter ca. 20 min.). Det var "så mye
annen vold og uroligheter i byen som må
prioriteres". Det kom omsider en patruljebil
kl. 0030, men sekretæren var da klar for
"buan". Saken ble logget men det var intet
annet å gjøre enn å melde saken dagen
etter (søndag) på sentrum politistasjon.
Sekretæren møtte opp med ølbokser med
fingeavtrykk og bilder av hærverket, men
det var liten interesse for saken.
Ølboksene kunne ikke brukes som bevis.
Anmeldelsen ble dog registrert så
forsikringsselskapet kan få sitt til å utbetale
erstatning.
En nedtur for oss som må innse at
hærverk og pøbelstreker ikke er noen
prioritert politioppgave. Vi kan vanskelig
gjøre noe med slike tølpere annet enn å
banke dem opp på stedet !
Men tross alt. Det var kun døren som ble
ødelagt.
P.S Døren ble reparert på dugnad søndag
ifbm.barnedagen !

Døren smadret med betong-benk.

11.05.14 Familiedag på
Holmendammen
Godvær og god sommerstemning på
dammen.
Det ble en positiv flott dag med 15 – 16
barn innom. Og vi var 6 til å håndtere
folket. Bra innsats igjen. Alle pølsene gikk
med. Men kun en fikk fisk – Harald Hovde
selvsagt – en mort.
Samtidig fikk vi brukt tiden til å reparere
den ødelagte ytterdøren fra kvelden før.
Utrolig nok kunne den ytre ramme og lås
gjenbrukes. Fornyet dør vil kunne fungere
ut sesongen.

Skrevet av Stein Wines
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22.05.14 3 gode fluekastekurs er
ved veis ende på dammen
OS rodde i land 3 kurs i løpet av 14
dager på dammen. Hele 54 deltagere
fikk innføring i kastekunsten på disse
kursene.
Mange gode tilbakemeldinger på kursene
og den gode stemning. Fint vær og
nydelige forhold gjorde suksessen
udiskutabel. Og særlig må vi berømme de
dyktige instruktørene med Geir Granli i
spissen for teamet Tom Syversen, Jan
Hallangen, Geir Gundersen, Espen
Mykløen og Jon Erlend Dahlen.

13.05.14 Vidar Paulsen – Orvis
på Holmendammen
Hyggelig tirsdagskveld på dammen.
Vidar viste oss i praksis hvor kort det er mulig
å kaste med flue og få fisk. Vidar er jo en
mester i å få fisk og har vært på landslaget i
flufiske i mange år. Han sitter inne med mange
viktige og gode lærdommer.
Denne kvelden fikk vi gjenoppfriskning av
gamle sannheter om hvor ørreten står i vann
og elver og at det gjelder å kaste dit ! Nemlig
der hvor maten er, i strandsonen, og på
bunnen der den ikke bruker for mye krefter i
elvestrykene. Befriende å høre at man ikke
behøver å kaste 20 – 30 meter for å få fisk.
There are other ways. F.eks Tsjekkisk
nymfefiske.

Noen av jentene på kurset . Jan Hallangen
underviser.

25.05.14 NM i fluekasting på
Holmendammen - se video
Se link til hooked.no som har lagt ut en
video fra helgens flotte dager på
Holmendammen.
http://www.hooked.no/artikler/nm-fluekasting-dag1-opptak
http://www.hooked.no/artikler/nm-fluekasting-dag2-opptak
Oslo Sportsfiskere var også sterkt delaktig i
arrangementet. Det kom ikke så godt frem
lørdag at Holmendammen er vårt anlegg som
er stilt til disposisjon og med folk fra OS også
som hjelpere. Søndag tok redaksjonen seg
pent inn og poengterte OS rolle omkring

Vidar Paulsen instruerer
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Holmendammen generelt og NMarrangementet spesielt.
For OS ble årets NM i fluekasting en
økonomisk suksess.
Godt salg med gode hjelpere ved Erik
Andersen, Johan Grønning, Simen
Corneliussen, Viggo Kristiansen, Hallvard Lid
og Stein Wines.
Brutto inntekter kr. 7300.Av OS 4 deltagere i konkurransen rangerer
Espens Mykløens 10 plass i laks lengde (48
m) høyest.
Mikael Blomberg dro av gårde med
Kongepokalen med pallplasseringer i nesten
alle øvelser og seier i laks lengde.

Mikael Blomberg med Kongepokalen

Trening på bryggene

Sekretariatet og film-team

3 hovedvinnere. Mikael Blomberg,
Jarle Strandberg og Tor Gjersøe
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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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