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alt helt i boks enda. Vi er fremdeles i
forhandlinger med kommunen når det
gjelder festetomtbestemmelsene, men
styret har tro på at dette er små detaljer
som vi får rettet opp snarest mulig. Til
tross for optimismen vet vi at dette er
tung materie å jobbe med, og kan ta sin
tid å få rettet opp. Så vi krysser fingrene
og håper at kommunen tar til fornuften
og innser hva saken dreier seg om, og at
de ikke har noe å frykte fra vår side.
Videre er det småting som må fikses på
bua fremover. Styret vurderer å
installere en urinal for å begrense
vannforbruket, taket innvendig må
sparkles og males, bua trenger et strøk
til med beis utvendig og det må ryddes
og kastes på lageret. Dette er ting som vi
vil jobbe med fremover, men det
viktigste er at bua blir brukt og er
presentabel.

FORMANNEN HAR ORDET.

FORMANNEN HAR ORDET
Sesongen er i gang, og den fine tiden
ligger for våre føtter. Undertegnede
startet sesongen med en brukbar sei i
mars. Denne ble etterfulgt av en ørret i
Marka i midten av mai, og fulgt opp
med noen koketorsk og en pen lyr i
slutten av mai på Sørlandet. Hvis
sesongen fortsetter som den har begynt
har vi noe å glede oss til i sommer.

Nytt av i år var at Oslo Sportsfiskere og
Oslomarka JFF hadde en felles tur til
Bohuslänkysten for å fiske sjøørret.
Formannen fikk ikke selv deltatt, men
etter hva jeg har blitt fortalt var det en
vellykket tur med stor og fin fisk. Dette
er en type samarbeid vi vil prøve å få til
mer av i tiden fremover, og er en del av
foreningsløftet som har blitt vedtatt
sentralt i forbundet. Turen til Langåra
har som vanlig blitt gjennomført, en
takk til Dan Otto som stiller med båt og
muliggjør denne turen hver vår.

Det har skjedd mye i Oslo Sportsfiskere
siden januar. Vi har fått flyttet utstyret
vårt fra OFA-anlegget og inn i den nye
bua på Holmendammen. Videre hadde
vi, tradisjonen tro, en flott dugnad før
damåpningen og fikk fikset opp området
vårt. Damåpningen var godt besøkt, til
tross for dårlig vær, med over 40 gjester.
Her stilte både våre egne medlemmer
opp, samt samarbeidspartnere og
støttespillere. Takk til alle som gjorde
det til et flott arrangement. Når det
gjelder den nye bua på dammen er ikke

I skrivende stund har vi gjennomført to
vellykkede fluekastekurs med godt
oppmøte, dette er noe som gir
foreningen gode inntekter. I tillegg til
disse to skal vi også arrangere et kurs
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for barn og ungdom samt et for en
ekstern aktør. Det er også planer om å
holde et kurs i praktisk fluefiske for de
som har deltatt på kastekurs. Dette vil
forgå etter skolestart.

sommerturen til Arbeidernes JFF sin
hytte på Hardangervidda, og i skrivende
stund er det fremdeles noen ledige
plasser. Ta kontakt med Stein Wines
hvis du kunne tenke deg å være med.

I år hadde vi besøk av Tommy
Aarkvisla, Jarle Strandberg og Arctic
Silver på damåpningen. Dette virket
som populære innslag, i kjølvannet av
dette har vi hatt besøk av Eikre Fly og
Pure Fishing med Hardy-produkter. Vi
håper slike arrangement kan skape blest
rundt Oslo Sportsfiskere og
forhåpentligvis tiltrekke seg flere
medlemmer i fremtiden. I år går

Avslutningsvis vil jeg på vegne av styret
gratulere Knut Vadholm som ble
dobbelt Nordisk Mester i isfiske, en
tittel han vant i Sverige i mars.

Redaksjonelt

de kommunale korridorer og hvilke
kjepphester de må ri. Synd for oss som
venter med lengsel etter spillemidler
som vi nesten har rett til og det samme
med momsfritak for byggekostnadene
på dammen som vi også nesten har rett
til. Vi har fått tilsagn. Det står altså
”bare” om å få festetomten på plass.

Bare et kast til
Geir H. Gundersen
Formann

Dette nummer av FastFisk er forsinket,
ikke helt uvanlig for FF no.2. Altså ikke
noe nytt ved dette og ikke noe nytt at
sekretæren har nok å gjøre osv.
Uvesentlig. Det viktige er at nummeret
kommer, ikke minst for å dokumentere
hva som ble sagt på årsmøtet i mars,
hvordan regnskapet for 2014 ser ut og
ikke minst hvordan byggeregnskapet ble
!
Dette er med her. Enkelte andre ting
burde vært med, men får ligge på vent.

Status angående festetomt er at vår
første søknad er avvist av PBE grunnet
for liten byggetomt! Ny sak er forberedt
og sendt inn med EBYs velsignelse etter
nye runder med nabovarsler mv. Vi må
også få disp. fra reguleringsplanen. Men
dette løpet er ikke kjørt ennå. Vi gir oss
ikke.

Mye har skjedd siden forrige nummer
og det meste finner dere under klipp fra
www.oslosportsfiskere.no . Formannen
har vært inne på mye av det i sin leder
ovenfor.
Han har for eksempel helt rett i at vi
fortsatt er i forhandlinger med
kommunen ved PEB (Plan og
Bygningsetaten) om festetomtrettighet.
Utrolig hvor tregt det går i irrgangene i

En kort status om Holmendammen og
hvordan denne nå fungerer er også tatt
med nedenfor. Så les og bli orientert, så
får vi se hva nummer-3 bringer i
september.
Stein Wines
sekretær
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Klubbaktiviteter vår/sommer 2015

35.000,- for årets kurs, et nesten
uvirkelig godt resultat.

Kursene på dammen har i år vært
spesielt gode og flerartet. 2 ordinære
enhånds flue-kastekurs ble begge to
ganske raskt fulltegnet og med
venteliste. Folk leser åpenbart websidene og facebook- sidene våre. Vi
trenger ikke reklamere på annen måte.

Besøket på dammen har vært jevnt bra
etter pangåpningen 5.5. Alle har vært
fornøyd med ”nye Holmenbua” ikke
minst Castingforbundet som igjen
arrangerte NM på dammen.

I tillegg til dette har det vært et endags
kurs for viderekommende, også dette
godt besøkt, og ikke minst en
nyvinning: AMEX-kurset med 12
deltagere. Dette var et spesielt
tilbudskurs for American-express kortbrukere gjennom eventfirmaet Affinion
International. De tilrettela tilbudet, trakk
kursavgiften fra kortbrukerne mens vi
holdt kurset og fakturerte Affinion
direkte for totalbeløpet. Veldig greit,
men selvsagt en krevende innsats fra
vårt eminente kursteam med Geir Granli
i spissen.

Vann- og avløpsordningen fungerer,
men vi har lært at kapasiteten er
begrenset. Vi må etterfylle sisternen
relativt hyppig og det er ganske
brysomt. Etter en spesielt uheldig
episode med brukne bilfjærer og
opprevet eksosanlegg (beklager sterkt
Simen), har vi landet på en tilbringertjeneste med solid bil og henger med en
tilførsel-tank på 400 liter og slange som
manøvreres på gangstien bak og over
hytta og inn gjennom bakvinduet på
hytta opp i vannsisternen som tar 1200
liter. Urinal er installert for å redusere
vann bruken i toalettet.

Sannelig ble det også holdt et
barn/ungdomskurs over 2 mandager.
Totalt ble det brutto inntekter på hele kr.

Får vi tippemidler og momsfritak vil vi
vurdere å koble oss til offentlig
vann/kloakk.

Takk til Simen C.,
Erik A, og Johann
Grønning som har
stilt sine ressurser
til disposisjon for
løpende vannforsyning på
dammen.
Til venstre kobler
Erik til sekretærens
eget-utviklet rørsystem.
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August

Vi minner om noen fremtidige
aktiviterer fremover.

NJFF har fiskedag på brygga i Oslo
22.8. (kl. 11- 16)
Her er det fritt frem for medlemmene å
stille seg til disposisjon som hjelpemannskaper. For dette får man kr. 500.hver. Kontakt njff v/ ottarsrud@njff.no

Juli
Tirsdagene på dammen er i juli
ubemannet. Dvs., vi har ikke vakt fra
styret. Det er ikke til hinder for å trene
på bryggene, men det er ikke sikkert
noen er tilstede for å låse opp bua. Fra
august er det imidlertid vakt igjen
fra kl. 1800 - 2100.

Mer informasjon om arrangementet:
http://www.njff.no/nyheter/2015/Sider/Oslointernasjonale-fiskefestival.aspx

September osv.
Fylkesmesterskap/klubbmesterskap i
fluekasting arrangeres på dammen
tirsdag 1.september- Premiering og
napp i Johnsens Pokal.

Klubbtur til Halne/Skaupa på
Hardangervidda uke 33 (8 - 15. august)
Styret har gode kontakter med
Arbeidernes j&f som har hytte helt
sør/vest av Halnefjorden ved Skaupa
(innløpselva til Halnefjorden fra
Skaupsjøen). Hytta har sengeplass til 14.
Pr. i dag , 5.juli er det 12 påmeldte og
vi har satt strek.

Harr-tur til Elverum / Østerdalen blir
det antagelig helgen 19/20. september.
Se på nettet og i neste FastFisk.

Høstens møter på Tåsen, er fastsatt til
15.10 (Øvind Dokken med film om Fiske i
Kamsjatka),
12.11 (program ikke bestemt) og
10.12 (julemøtet).

Høstdugnad på Dammen.
Bua trenger et nytt strøk tjære/beis
utvendig. Noe oppgrusing foran bua og
langs bryggene er det også behov for.
Dette tar vi en dag i oktober. Følg med
på nett og info i neste FastFisk. Vær
beredt ! Ryddeaksjon inne på
bakrommet har styret tenkt å ta selv
ifbm. et styreseminar. Dette blir nok i
september / oktober en gang.

Fra AJFFs reklamefoto av Vidda ved hytta
Deres. Ser bra ut !
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redegjørelse i FastFisk om
Fiskeutvalgets oppgaver i Fylketslagets
regi.

Referat fra årsmøte i Oslo
Sportsfiskere, 2015
Sted:
Tid:
Tilstede:

Tåsen Seniorsenter
Tirsdag 10. mars 2015,
kl.1900
21 av foreningens
medlemmer

Medlemstallet vaker nå mellom 230-235
medlemmer. Årsmøtet ville gjerne ha en
grafisk oversikt over medlemsutviklingen. Styret vil forsøke dette.
OS har hatt noen gode foredrag i det
siste med kunnskapsrike aktører.
Årsmøtet ønsket at takk til foredragsholderne gjøres så alle deltagerne hører
det. Styret bemerket at oredragsholderne
har fått rosende ord etter sine
opptredener, men kunne kanskje gjort
det mer høylytt med fortjent applaus.

Formannen, Geir Gundersen ønsket
velkommen.
Han hedret deretter Norvald Langeteigs
minne med ett minutts stillhet. Norvald
døde sist høst. Han ble 74 år gammel.
a). Konstituering.
Godkjenning av innkallelsen.

OS fiskekonkurranse ble også i år
kommentert. Den ønskes ytterligere
promotert slik at flere deltar og bidrar til
større konkurranse. Et 2-siders oppslag i
FastFisk om konkurransen ble foreslått
for sekretæren.

Innkallelsen ble godkjent. Møtet satt
kl. 1910.
Godkjenning av dagsorden
En endret dagsorden fra den
kunngjort i FastFisk no.1/2015 ble
sendt ut på ny pr. e-post og pr. post til
medlemmene i tide før fristen.
Dagsorden ble godkjent.

Geir kommenterte kasteanlegget der
nordre brygge nå er reparert med
oppretting avstiving og utskifting av
flere nye bord. En lettelse å få dette i
havn til sesongstart.
Anders Wold fikk godord ifbm.
Sportsfiskets år og hans 14
arrangementer som han har stått for selv
i foreningens navn.

Valg av dirigent / ordstyrer med mer.
Som ordstyrer ble valgt Geir
Gundersen, Til å undertegne
protokollen ble valgt Wilhelm
Zickfeldt og Kjell Grønningen.
Tellekorps ble ikke valgt.

Websidene ble kommentert. Det
etterlyses alternativer. Styret vil vurdere
å sette bort fornyelse til en profesjonell
med den kostnad det vil innebære. Dette
er avhengig av om vi har tilstrekkelige
ledige midler.

b). Årsberetning for 2014.
Geir gjennomgikk årsberetningen
summarisk. En spesielt fyldig beretning
ble publisert i FastFisk no.1/2015.

Grasrotmidlene har blitt den nest største
inntektskilden i foreningen. De 36-38
som har bidratt ved å oppgi OS som sin

Det ble spurt om foreningens roller i
styrer og utvalg. Spesielt ønsket man en
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forening til tippekommisjonærene ble
takket for innsatsen.

byggeregnskapet. Balansen utgjør kr.
1.193.216.- hvorav fri egenkapital er
29.847. Holmenbua-kostnadene er
aktivert i sin helhet i balansen.

Og til slutt under gjennomgangen av
årsmeldingen, fikk styret stor applaus
for resultatet av ny Holmenbod.

Årsmøtet aksepterte de forklarte
overskridelsene i byggeregnskapet.
Årsmøtet anbefalte videre at
nedskrivning av bua i balansen bør
gjøres over relativt få år da balansen
ikke gir et godt bilde av foreningens
formue. Vi kan f.eks ikke selge bua slik
eierforholdene i øyeblikket er.
Nedskrivningstakt avtales med revisor.

c). Regnskap, byggeregnskap og
balanse 2014.
Erik Andersen gjennomgikk
hovedpostene i resultatregnskapet. Stein
kommenterte byggeregnskapet og
balansen.

Om vi får byggetilskudd og momsfritak
vil fremtiden vise. Det avhenger av
velvillighet fra Plan og bygningsetaten
og idrettskretsen. Søknad om tilskudd
og momsfritak er fremmet.
Vi er likevel gjeldfrie og vi har penger
til å drive videre, men på sparebluss.

Det har siste år vært svært gode
kursinntekter, gode bidrag fra
grasrotmidlene, pene renteinntekter fra
Preuthun-salget og fraværende
kostnader ved Preuthun. Dette, i tillegg
til en kjærkommen overførsel fra
Castinggruppen, har gitt et solid
driftsoverskudd og ekstraordinære
inntekter som har bidratt til å kunne
finansiere byggingen av ny Holmenbod
uten å overskride driftskontoen.

Regnskap og byggeregnskap med
balanse ble satt under avstemming og
enstemmig godkjent i hht. anbefaling fra
revisor. Revisors anbefalinger ble i den
anledning opplest av kasserer.

Rammen fra fjorårets årsmøte har
sprukket med om lag 160.000, men vi
har hatt penger til å dekke dette. Stein
redegjorde for overskridelsene som
skyldtes større utgifter til bortkjøring av
masse, grunnarbeider og drenering,
høyere el-arbeider og rørarbeider enn
forventet og noen poster på snekkerarbeidene (dører og vinduer ble dyrere).
I tillegg kommer maling og anskaffelser
som ikke var budsjettert. Jan Johnsen
ble igjen takket for kjøkken-gaven.

d). Innkomne forslag og saker fra
styret.
Forslag fra styret.
Styret fremsetter forslag om å sanere Oslo
Sportsfiskeres fond som ble opprettet i april
2000.
Fondet ble opprettet i felles forståelse med
foreningens castinggruppe og utgjorde 90.000
fordelt på 3 like bruksområder, anlegg –
ungdom og konkurranse. Anleggsdelen er
tidligere benyttet. Restfondet på 60.000
foreslås overført hovedforeningen til benyttelse
av kostnader til festetomt engangsavgift,
innredningsarbeider og fornyet innbo i den nye

Årets regnskap er gjort opp med et
overskudd på kr. 44.084.- Dette foreslås
avsatt til avskriving av gammel
Holmenbod og til konsolidering av
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Holmenbua. Innestående renter foreslås
overført Castinggruppens foliokonto.

Etter valget er fordelingen av vervene
som følger:

Forslaget ble begrunnet ut fra den
foreliggende anstrengte
foreningsøkonomi. Forslaget er også
drøftet med Castinggruppen som vil
være komfortable med overførselen så
sant de har et visst handlingsrom
innenfor deres egen foliokonto.

Styret:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:

Styrets forslag om å overføre midler
som beskrevet ble enstemmig vedtatt.

Sekretær:

Det forelå ingen andre forslag.

Styremedlem:
Styremedlem:

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.

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

Geir Gundersen
(gjenvalg for 2 år)
Geir Granli
(ikke på valg)
Erik Andersen
(ikke på valg)
Stein Wines
(gjenvalg for 2 år)
Simen Corneliussen
(ny - valgt for 2 år)
Kjell Grønningen
(ikke på valg)
Viggo Kristiansen
(gjenvalgt for 1 år)
Harald Andersen
(ny - 1 år)
Johan Grønning
(gjenvalgt for 1 år)

f). Budsjett.
Erik og Geir Gundersen gjennomgikk
budsjettforslaget som innebærer et
antatt årsoverskudd på kr. 16.200.

Espen Mykløen som trer ut av styret ble
takket for sin innsats. Han vil
konsentrere seg om instruktørvirksomhet for klubben og aktiviteter i
Castinggruppen.

Budsjettet ble vedtatt, dog med
kommentarer om at økt bruk av dammen
vil kunne generere større utgifter enn
beskrevet. Styret beskrev det antatte
bruksmønster for dammen, men er åpne
for forslag til annen bruk. En diskusjon
om dette ble foreslått lagt til etter
ordinært årsmøte.

Valgkomite :
Odd Eriksen (gjenvalg )
Valgkomiteen skal normalt bestå av
flere medlemmer. Odd ber om hjelp ved
behov.

g). Valg
Valgkomiteens oppgaver har i år blitt
ivaretatt av 1 person – Odd Eriksen .
Komiteens innstilling ble tatt til følge.
Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Revisorer:
Tore Raaer
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(gjenvalgt)

Rådet:
2015 – 2018

2014 – 2017

Harald Sund
Hallvard Lid (ny
etter Leif Eriksen)

Protokollsignerere:
Wilhelm Zickfeldt
sign.

Odd Eriksen
Per Karlsen

Kjell Grønningen
sign.

P:S

2013 – 2016

Bjarne Fenn
Harald Hovde

Holmenmdammens bruksmønster

2012 – 2015

Knut Vadholm
Harald Julsrud (ny
etter Norvald
Langeteig)

Etter årsmøtet fulgte en konstruktiv
debatt om Holmendammens
bruksmønster fremover sett i lys av
ombyggingen som gir muligheter for
lenger og bredere bruk. Forslagene blir
styrebehandlet i løpet av 2015.

Årsmøtet hevet ca kl. 2005.

Stein Wines, sekretær

Stein Wines 26.5.2015 referent

Over - fra Stueområdet på Holmenbua

Nedenfor - det nye kjøkkenet
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Oslo Sportsfiskere
Resultatregnskap 2014
Post Inntekter
200 Medlemskontingenter
201 Renteinntekter

Faktisk 2014 Budsjett 2014
25 025
26 000
21 251
10 000

202 Salg bøker, merker og caps

Faktisk 2013
27 865
4 081

-

100

204 Salg på Holmendammen

11 369

10 000

9 905

205 Fluekastekurs
206 Utleie Holmendammen
307 Preuthunhytta, leieinntekter

28 500
-

15 000
3 000

23 160
3 500
1 200

302 Medlemsmøter

14 185
-

15 000

14 212

-

-

3 096

8 164

4 000
4 000

4 000
4 276

-

22 000

22 281

1 000

2 000

1 000

1 000
22 000
15 000
-

1 500
21 181

Andre Inntekter

22 938
10 000
4 264

Sum inntekter

146 696

149 100

142 671

Holmenbua bidrag og støtte

305 Refusjon strøm
314 Turer/arrangementer
316 Støtte NJFF, momsrefusjon
315 Støtte NJFF, barneaktiviteter
317 Sommertur Savalen
Auksjon
Grasrotandelen
Støtte NJFF, Sportsfiskets år
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1 414

Post Utgifter
300 Administrasjon
301
302
303
317
314
315
305

FastFisk

Trykk
Porto mm.

Medlemsmøter
Gaver og blomster
Savalen, leie og camputgifter
Turer og arrangementer
Barneaktiviteter

Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)
Holmenbua anlegg (vedlikehold og
306 invest.)
Preuthun drift

Faktisk 2014 Budsjett 2014 Faktisk 2013
7 544
10 000
13 913
10 570
12 000
9 870
8 470
12 000
11 040
19 799
20 000
22 377
1 445
3 000
2 082
1 925
3 000
1 296
2 135
2 000
1 050
4 274
15 000
15 367
18 967
12 000
11 490
3 610

10 000

9 021

-

16 736
16 196

-

-

-

890

2 000

1 500

5 656

5 000

4 884

5 117
12 210
102 612

6 000
15 000
127 000

5 115
141 937

44 084
10 000
34 084
44 084

22 100

734

-

-

Preuthun anlegg

313 Fluebindekurs og temakvelder
309 Kontingenter
204 Utgifter ved salg på Holmendammen
202 Innkjøp reklamemateriell
Hjemmesidene
NJFF Flå

307 Andre utgifter (Sportsfiskets år)
Sum utgifter

Underskudd / Overskudd
Avskrevet gammel Holmenbod
Annen disponering
Sum disponeringer
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Oslo Sportsfiskere - Byggeregnskap Holmenbua 2014

POST

Kostnader

500

Prosjektering

550
600

Riving - Bortkjøring - Grunnarbeider
Byggearbeider v/entreprenør
Entreprenør

Utgifter
22 007,75
336 755,00
629 406,00

Herav
moms

Budsjett

4 401,55

30 000,00

67 351,00
125 881,00

280 000,00
590 000,00
870 000,00

966 161,00

700

El-arbeider

97 220,00

19 444,00

70 000,00

800

Rørarbeider
Cisterne

37 769,00
10 650,00

7 553,80
2 130,00

30 000,00

900

Maling og innredning
Kjøkken

7 082,50
16 114,00

1 416,50
3 222,80

950

Andre kostnader

6 365,00

1 274,00

1 163 369,25

232 674,65

Finanskilder
kto. Spb-1 høyrente
2.10.2014 overførsel til folio
10.11.2014 overførsel til folio
5.12.2014 overførsel til fiolio
30.12.2014 overførsel til folio

Inntekter
150 000,00
350 000,00
310 000,00
1 973,50

9.12.2014 Castinggruppen til folio
30.9.2014 Spb. Stiftelsen til folio
16.12.2014 Gavepakke Jan Johnsen

30 000,00
250 000,00
16 114,00
1 108 087,50
55 281,75

Fra egenkapital

1 163 369,25
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1 000 000,00

Noter til byggeregnskapet
500

550

Tekst
Kart
Nabovarsel
Fram ingeniør (tegninger(
Søknad kommunen

Riv- og gravearbeider v/underlever.
10% påslag
Ringmur, isolasjon, betongplate
moms 25%

600

Div. byggearbeider i hht. tilbud
2.9.14
herav Ringmur etc.(se 550)
moms 25%

Faktura 147 Faktura 153
Faktura 161

700

800

900

950

El-arbeider ihht. tilbud
Faktura 1589
Faktura 1621

Rørarbeider i hht. tilbud
Cisterne

Maling-1
Maling-2
Kjøkken IKEA

Lager innbo - 1
Lager innbo - 2

Bilagsnr.
424
165
15 043,75
6 375,00
22 007,75

1
2
3
4
22 007,75

119 458,00
11 946,00
138 000,00
269 404,00
67 351,00
336 755,00

641 525,00
-138 000,00
503 525,00
125 881,25
629 406,25
312 500,00
375 000,00
278 661,25
966 161,25

43 750,00
53 470,00
97 220,00
37 769,00
10 650,00
48 419,00
5 684,50
1 398,00
16 114,00
23 196,50
2 892,00
3 473,00
6 365,00

7
10
13
966 161,25

11
12
97 220,00
16
14
48 419,00
8
9
15
23 196,50
5
6
6 365,00
1.163.369,50

14
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Balanse Fondskonti pr. 31.12.2014
OS og Castinggruppens fond kto. 9001.07.76189
Fond pr. 31.12.2013
Overført
Castinggruppen 2014
Renter 2014

65.679,90
0
1187

Fond pr. 31.12.2014

66 866,90

Castinggruppens kto. 5001.68.82256
Saldo pr. 31.12.2013
Overført OS balansekonto
Omkostninger
Renter 2014

33.955,84
- 30000
75
376,98

Saldo pr. pr 31.12.2014

4.257,82

Styret foreslår for årsmøtet 10.3.2015 at fondskontoen gjøres opp slik at kr.
60.000 overføres hovedforeningens konto 5001.06.26096 til å dekke
restkostnader ifbm. byggeprosjektet. Opparbeidede renter
kr. 6866,90 overføres Castinggruppens foliokonto 5001.68.82256.
Forslag sendt pr. e-post og post til medlemmene pr. 13.2.2015.
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Oslo Sportsfiskere
Budsjett 2015
Faktisk
2014

Post Inntekter

Budsjett
2014

Budsjett
2015

200 Medlemskontingenter

25 025

26 000

25 000

201 Renteinntekter

21 251

10 000

200

-

100

204 Salg på Holmendammen

11 369

10 000

12 000

205 Fluekastekurs

28 500

15 000

20 000

-

3 000

-

202 Salg bøker, merker og caps

206 Utleie Holmendammen
207 Event/Kurs

10 000

302 Medlemsmøter

14 185

Holmenbua bidrag og støtte

15 000

14 000

-

305 Refusjon strøm

-

-

3 000

314 Turer/arrangementer

-

4 000

2 000

8 164

4 000

6 000

-

22 000

10 000

1 000

2 000

5 000

22 938
10 000

1 000
22 000
15 000

23 000
6 000

4 264

-

2 000

146 696

149 100

138 200

316 Støtte NJFF, momsrefusjon
315 Støtte NJFF, barneaktiviteter
317 Sommertur
Auksjon
Grasrotandelen
Støtte NJFF, Sportsfiskets år
Andre Inntekter

Sum inntekter
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Post Utgifter
300 Administrasjon
FastFisk Trykk
301
Porto mm.
302 Medlemsmøter
303 Gaver og blomster
317 Sommertur
314 Turer og arrangementer
315 Barneaktiviteter
Holmenbua drift (strøm, forsikr,
305
avg.)
Holmenbua anlegg (vedlikehold /
306
invest.)
309 Kontingenter/Kurs/Seminar
Utgifter ved salg på
204
Holmendammen
202 Innkjøp reklamemateriell
Hjemmesidene
307 Andre utgifter (Sportsfiskets år)
Sum utgifter
Underskudd / Overskudd
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Faktisk
2014
7 544
10 570
8 470
19 799
1 445
1 925
2 135
4 274

Budsjett
2014
10 000
12 000
12 000
20 000
3 000
3 000
2 000
15 000

Budsjett
2015
9 000
11 000
5 000
20 000
1 000
6 000
2 000
5 000

18 967

12 000

19 000

3 610

10 000

8 000

890

2 000

15 000

5 656

5 000

7 500

5 117

6 000

8 000
5 500

12 210

15 000

-

102 612

127 000

122 000

44 084

22 100

16 200

stirre hen for sig med den aandsfraværende
mine, der kjendetegner den sande
”racounteur”.
”Ja, det var en høist merkværdig oplevelse”,
tilføiet han tankefuldt.
”Og utentvil en høist interessant”, indskjøt en
ørret med livlige bevægelser og et velutviklet
journalistisk talent.
”Ja, det har de ret i”, svarte den anden. ”Det er
ikke ret mange ørreter, der som jeg har vært
trukket i land og allikevel er i live og kan avgi
beretning derom. Hvordan det gikk til, skal
dere nu faa høre”.

En ørrets eventyr
Kom over en fornøyelig liten historie i ”Norsk
Jeger- og Fiskerforenings Tidsskrift” fra 1914
!
Tenkte at den måtte egne seg som en
ettertenksomhet i vårt blad. Historien er
signert ”X” hvem nå det måtte være. Gjengis i
opprinnelig språkdrakt. God fornøyelse – red.
”Der er fluer og der er fluer” sa overørreten og
la sig litt om paa siden, idet den trykket vandet
langsomt ut gjennom sine opspilte gjelder.
Alle de mange mørke finner lukket sig og
foldet sig ut igjen under tilhørernes
anstrengelser for at holde sig op imot
strømmen, der kom kokende og sydende forbi
hjørnet av den storsten, hvor den gamle erfarne
stod og docerte.

”Det gikk for sig sidste sommer ved St.Hans.
Elven hadde i flere dager været i stigende, og
særlig den eftermiddag, her er tale om, hadde
jeg ætt saameget, jeg kunne proppe i mig, og
stod og følte mig noksaa vel tilpas ned paa
bunden av en dyp høl. Da, hvad skal jeg se like
over mig andet end en maiflue, der danset
bortover vandskorpen – ”
”Sig heller sjasket av sted som en vandkalv”,
avbrøt overørreten foraktelig.
”Tvert imot”, fortsatte fortælleren, ”dens
bevbevægelser var høist levende og naturlige.
Enhver fisk vilde blit narret av den ”.
”Det kan der dog være nogen tvil om”,
brummet en ældre ørret med en haanlig latter.

”Forskjellen er iøinefaldende” vedblev han.
”Ja, især naar man har faat kroken i øiet”,
fniste en halvvoksen næsepære av en ørret, der
hadde ordet for at være vittig. Den gamle lot,
som om han ikke hørte denne bemerkning.
Hans store, klare øine var festet paa et lite
rødbrunt punkt, der et øieblik aabenbarte sig
ovenover ham og saa forsvandt med et underlig
langtrukkent ”swish”.
”Det var en vittig bemerkning”, sa endelig den
gamle.
Den yngre trak sig litt tilbake i skyggen med en
ubestemt følelse av at ha faat en overhaling, og
som de fleste begavede ynglinge var han
overmaate tyndskjellet og let at kverke.

Den magre magre slog et par ærgerlige slag
med spolen. Han var opsat paa at fortælle sin
historie og likte ikke deres idelige avbrydelser.
”Det faar være som det være vil”, vedblev han.
”Det var den mest skuffende efterligning, jeg
nogensinde har set. Fullstændig naturlig baade
hva farve, fasong og størrelse angaar, nøiaktig
lik alle de andre hundrede fluer, jeg hadde spist
til frokost den dag, naar undtages, at den
kanskje var litt fetere og mere appetitvækkende.
Jeg skjøt som et lyn tilveirs, og i næste øieblik
sat jeg – paa kroken”.
Tilhørerne spillet øinene op.

”Det er meget nutildags at skjelne den ægte fra
den kunstige”, invendte en lang mager en og
trak let paa rygfinnen.
”Slet ikke”, svarte overørreten, ”det er virkelig
den simpleste sak under vandet. Tag nu f.eks
den almindelig brukte, kunstige flue – – – ” .
”Ja, det var netop det, jeg engang gjorde”,
avbrøt den magre, ”og jeg tilbragte ti
skrækkelige minuter, gispende efter et
gjellefuld fersk vand. Det eksperiment ønsker
jeg ikke at gjenta”.

”At baske mot var til ingen nytte. Hvad jeg saa
gjorde, kunde jeg ikke frigjøre mig for det
avskyelige insekt. Jeg forsøkte alle de midler,
som stod til min raadighet, men uten held.
Mine anstrengelser for at sluke den, var like
saa fruktesløse. Vild av smerte og angst pilte
jeg hit og dit; snart stak jeg ned i dypet, snart
kastet jeg jeg mig høit tilvers over vandet. Det

Der gikk en bevægelse gjennem hele stimen av
finner, idet deres eiermænd dreiet sig for at
betragte den talende med storhet overfor en saa
forbausende uttalelse. Den magre vedblev at
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var under et av disse sprang, jeg fik øie paa to
menneskevæsener, der manøvrerte med fluen”.
”Aha”, utbrøt overørreten, ”saa det var to av
dem ”.
”Ja, den ene var den ganske almindelige
hverdagstype av menneskearten, den anden var
ganske annerledes, hadde bare to antenner,
istedetfor fire, og var tyndest paa midten,
akkurat som en hveps”.
”Det har været et hunmenneske”, forklarte den
ældre ørret, der engang hadde levet i en dyp
elv, paa hvilken der leides ut baater til
ferierende gjæster.

kjendte meget godt og som begge var meget
fremragende medlemmer av samme
kapsvømmingsklub som jeg. Forestil dere, om
dere kan, min rædsel, da det gik op for mig, at
de begge var døde”.
Det hersket en aandeløs taushet mellem
tilhørerne.
”I det samme øieblik”, vedblev fortælleren,
”hadde jeg en levende følelse av, at alle de
fluer, jeg hadde spist i dagens løp, kravlet
nedover langs ryggen paa mig. I min
bestyrtelse gjorde jeg et spræt, hvorved kurven
væltet, laaget sprang op, og jeg selv trillet ut i
græsset. Saa blev jeg grepet av en dødelig
svaghets-fornæmmelse og jeg hadde en følelse
av, at jeg sank ned i en mørk avgrund.

Den journalistisk begavede lot sig dog ikke saa
let overbevise. ”Jeg har latt mig fortælle”, sa
han, ”at naar hanmennesket er riktig opsat paa
at fange os, saa lar han hunmennesket bli
hjemme”.
”Til held for mig hadde han ikke baaret sig slik
ad ved den leilighet, jeg var ute for”, sa
fortælleren.
”De mener – ?”
”At det var hende, jeg kunde takke for, at jeg
tilsidst blev utfriet av min høist pinlige
stilling”.
”Naa, saadan”, utbrøt overørreten og nikket
forstaaende med hodet.”Hun var naturligvis
klodset, da hun skulde berge dig i land?”.
”Næh, det var ikke det; det var senere – ”.
Den talende holdt inde og suget i sig et glas
vand, hensunket i dype betragtninger, men de
andre hadde vanskelighet for at lægge baand
paa deres utaalmodighet.

Da jeg atter kom til bevissthet, laa jeg stadig i
samme stilling. Elven blinket kun et paar fot
ifra mig og i en halv snes meters avstand satt
de to menneskevæsener, som hadde hægtet
mig, med ryggen vendt mot mig. Det slog da
som et lyn ned i mig, at det kanskje allikevel
var en mulighet for at slippe bort, om det bare
lykkedes mig at naa vandet, før de opdaget
mig.
Jeg gjorde et par fortvilede anstrengelser,
hvorved jeg vandt nogen faa tommer nærmere
vandet. Men mine kræfter var omtrent uttømte,
og jeg blev svakere og svakere for hver
mundful luft, jeg var nædt til at trække.
Hvor jeg holdt øie med de to menneskevæsener
!. Han hadde lagt den ene av sine tentakler
rundt om det smaleste sted paa hendes
overkrop, og med den anden holdt han en tørret
rot op til munden, hvorfra der steg lange, fine
røkskyer op, likesom elvetaaken, naar den
letter tidlig om morgenen.
En gang saa hanmennesket hen i retning av
mig, og jeg kunde likefrem føle, hvordan mine
skjæl reiste sig av rædsel. Men saa sa
hunmennesket noget til ham i en bløt, kjælen
tone, at han vendte sig mot hende igjen.

”Jo, hun fik mig i land all right”, fortsatte den
magre efter en pause. ”Det vil si, keg fandt mig
pludselig trukket op av vandet i noget slags
garnapparat og slængt inn paa land, hvor jeg
laa og sprællet og vred mig som en aal paa en
mudderbanke. Efter at hanmennesket hadde
lagt en lang, tynd stang forsiktig ifra sig, grep
han mig med sine forantenner eller fangarme
og tok med magt insektet ut av min overkjæve.
Derpaa kastet han mig på hodet ned i en flettet
kurv og slog igjen laaget. Nu fandtes der i dette
en liten firkantet aapning, som skulde gi luft og
lys til det indre.
Saasnart jeg var kommen en smule til mig selv,
begyndte jeg at ta oversikt over mine
omgivelser. Hvad jeg da opdaget, fik næsten
skjællene paa min krop til at reise sig. Jeg laa
tversover legemene av to ørreter, som jeg

Endnu en fortvilet anstrengelse gjorde jeg for
at naa friheten – og friskt vand. Hvis bare nu
mine kræfter kunde rekke til!. Gispende og
vrikkende – jeg var altfor utnattet til at kunde
sprætte i veiret – arbeidet jeg mig langsomt
gjennem det det tørre stive græs, til jeg kun var
lengden av en ørkjyte fra vand. Saa hørte jeg
pludselig et skrækkelig brøl, og da jeg saa mig
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tilbake, ser jeg hanmennesket, som hadde reist
sig op og nu stod og glode paa kurven, som jeg
netop hadde forlatt.
I samme øieblik fik hunmennesket øie paa mig
– og nu skedde det forunderlige ! Pludselig
utstødte hun et mærkelig lite hvin og pekte paa
en græsrot adskillige meter nedenfor mig; og
da hanmennesket styrtet henimot denne, løp
hun bort til mig, løftet mig op i sine bløte,
varme antenner og – lot mig falde ned i elven”.

Netop i dette øieblik kom det lille rødbrune
punkt igjen tilsyne og danset fristende hen over
stimen. De andre syntes ikke at skjænke det
nogensomhelst opmerksomhet. Kun
overørreten skottet i al hemmelighet op til det,
mens det beskrev smaa yndefulde buer i det
krusende vand, like over hans hode. Saa skjøt
den pludselig tilveirs og et sekund efter
kjæmpet overørreten for sit dyrebare liv.
”I, du hellige røkelaks !”, utbrøt den
journalistiske ørret, ”om ikke selve hans
alvitenhet er gaat hen og har slukt en
djævleflue”.
”Gud forbarme sig! Det var da en skrækkelig
ulykke”, klaget en medfølende.
”Aa ja saamen”, sa journalisten fraværende.
Han saa paa saken fra et wassersport
standpunkt og utregnet allerede, hvor meget en
2-spaltet artikel med overskrift: ”Et nyt
frugtelig ulykkestilfælde” kunde kaste av sig.

Den talende stemme forstummet. Vandets
susen, hvor det hvirvlet sig om den svære sten,
og det fjerne plask av en vilter kjøe, som slog i
vasskorpen, var den eneste lyd, der hørtes
gjennem sommernattens stilhet. Langt om
længe brøt den ældre ørret tausheten.
”Hm, det forunderligste av det hele var akkurat
efter min mening”, brummet overørreten, ”at
nogen kunde være saa taapelig at la sig fange
paa den maate”.
”De har maaske ret”, svaret den magre, og dog
tilføiet han tankefuldt: ” er det saa let at være
efter vis”.
”Den kloke tænker sig om, før han handler”
gav den næsvise sit besyv med.

De kunde se ofrets fortvilede spræl nogen faa
meter fra dem. ”La os haabe, at han maa være
likesaa heldig som jeg”, sukket fortælleren.
”Det er mer end han fortjener” , mente de
andre.
Saa skar hele stimen hastig op mot strømmen
for at overbringe enken sørgebudskapet.

Langsomt dreiet hele stimens øine sig rundt og
fæstet sig med et blikk fuldt av den mest
uskrømtede forakt paa den frække knegt.
Fyrenb foretok da ogsaa et hastig og uværdigt
tilbaketog, mens den ældre ørret mumlet noget
om det ønskelige i, ”at grønskollingen, der
knapt hadde lært at bruke finnene, endnu, kun
burde ses, men aldrig høres”.

X

.
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Som vanlig sakser vi artikler fra
www.oslo.sportsfiskere.no både
som dokumentasjon og
ekstraservice for de som ikke er
på nett.
01.06.15 Bra NM på dammen
med god deltagelse.
NM i fluekasting på Holmendammen ble
en suksess tross striregn på lørdag,
men med sol og god bris på søndag.
Vi måtte improvisere en pressenningløsning lørdag for å unngå de verste
regnskurene ute på lørdag, men bua var
god å ha. Varmt og vennlig med rikholdig
kiosk-tilbud til de deltagende.
Søndag var det vesentlig mer trivelig vær
og gunstig vind for noen. Dessverre ujevne
forhold, men vinden gjorde det mulig med
svært lange kast innimellom.
Michael Blomberg var best iår som ifjor og
tok hjem kongepokalen. Ellers imponerte
12 år gamle Gard Thompson med 43,5 m i
Laks lengde. En kommende stjerne.
Resultatlister finner du på Hooked.no, se
link her. Bernt Nor skulle sende live fra NM
på nettet, men teknikken sviktet
dessverre.
http://www.hooked.no/artikler/resultatliste-nm-fluekasting-dag-2

Medaljevinnerne i årets NM (2015)
Uheldigvis gikk do-tanken full ved 14tidensøndag og de nye fine toalettforholdene på dammen måtte stenges.
Idag 1.6, har Hibas vært og tømt, men det
var jo et par dager for sent. Vi beklager.
OS fikk likevel mye ros for den fine
trivelige bua. En annen verden fra det
gamle skjeve lite tiltalende vær-skjulet .

05.05.15 Stilig og flott
damåpning i regn, men med god
stemning.

http://www.hooked.no/artikler/resultatliste-nm-fluekasting-dag-1

Selv med øsende regnvær stilte om lag
45 på damåpningen for å feire ny
Holmenbod og sesongåpning.

Michael Blomberg mottar Kongepokalen

Og de var der alle sammen (nesten).
Representanter fra OFA, DnB Sparebankstifterlsen, Norges Castingforbund , Røa
Lions, Slemdal Lions, Hooked.no mv. Og
selvsagt nestorer fra foreningen og andre
medlemmer. Vi savnet vel bare Snekkerne
våre og NJFF. Og det vanket både gaver
og gode ord fra mange om den nye bua
som har blitt både flott og funksjonell.

Formannen, Geir Gundersen holdt etter
flaggheising presis kl. 1800 den
innledende tale med introduksjon av de
innbudte og takk med rosende ord til de
som på forskjellig vis har bidratt til det
gode resultat, nemlig nytt bygg etter 3 år
med kommune og naborunder,
planlegging, finansiering og bygging.

23.4 Tur til Langåra
Dan Otto stillte igjen med båt til 6-7
ivrige fiskere på en flott aften.
De er trivelige og spennende disse turene
til Langåra eller kringliggende øyer i
Vestfjorden.
Sjøørreten kan fort bite og det er ganske
safe å få seg noen torsk om man jobber
aktivt for akkurat det.
Denne gang var det Hallvard Lid som
hadde den største opplevelsen på dorging
da en voksen sjøørret slo på sluken hans.
Og den hang på en god stund, gikk i været
og viste seg før Hallvard ble for ivrig og
kjørte den for hardt, Borte ble den.

Jarle Strandberg og Tommy Aarkvisla,
kastere i verdensklasse, viste oss hvordan
en- og 2-hånds stenger kan behandles. Og
som Geir Granli, vår dyktige instruktør,
kaster og nestformann sa etterpå: "Dette
var meget lærerikt".

Sekretæren dro to pene 1,5 kilos torsker
på fiskeplassen til salige Norvald og med
en gigg også anbefalt av Norvald ved en
anledning. Resultatet ses nedenfor. Men
det var altså de eneste fisker, men som en
sagt en fin tur.

Tommy Aarkvisla istruerer .
Artic Silver hadde mange interesserte
tilskuere som fikk demonstrasjon og selv
prøve deres nye stenger med det
revolusjonerende elipseformede
stanghåndtak i nytt materiale. Fine
tilbakemeldinger på meget god
stangaksjon, men med erkjennelse av at
håndtaket må man venne seg til for å
få full effekt av de tekniske kvaliteter.
Veldig positiv og fruktbar dialog med
stangmakerne på tampen av kvelden om
stengene og bruksmønster.

20.04.15 Holmenbua med vann.
Utstyr flyttes 21.4
Operasjon vann ble gjennomført med
suksess sist torsdag. I morgen går
flyttelasset fra OFA-anlegget.

Det gikk unna på gratis kaffe og flere gode
kaker i bua under hele seansen. Også
pølser, brus og vafler var på plass og de
fremmøtte koste seg både inne og ute.
Været kan man ikke gjøre noe med, men
denne kvelden fikk ikke været ødelagt
noen ting selv om det prøvde.

Det var Eriks ide å flytte vann med bil på
turveien på oversiden av bua. Den gamle
500-liters tanken hadde vi og Simens bil
passet akkurat. 400 liter ble fylt hjemme
hos sekretæren. Deretter fraktet med bilen
til Turveien. Eksosanlegget gikk nedpå

God stemning ! Opprømt forsamling.
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underveis, og holdt bare nesten ! Neste
gang tar vi kun 300 liter med en annen bil.
Litt problematisk å få det til å renne
skikkelig gjennom slange ned lia gjennom vinduet på baksiden av bua og
opp i tanken, men det gikk etter hvert. Nå
har vi trening. Ideen fungerte. Rørlegger
var på plass og tok seg av de
smålekkasjene som oppsto underveis. Rør
som ikke var skrudd til, pumpe som var
montert feil osv. Men det er jo det man har
rørleggere til. Alt ble bra i løpet av kvelden.

23.02.15 Harald Hovde fylkesmester
og klubbmester i Isfiske.
Arrangementet gikk på Lyseren i Akershus
med bred deltagelse fra Oslo Sportsfiskere.
Oslo Sportsfiskere gjorde det godt under
mesterskapet på Lyseren i Akershus søndag
22.2.2015. I tillegg til den individuelle
mester (Harald Hovde) vant Oslo Sportsfiskere
også lagkonkurransen.

Så nå har vi vann, både varmt og kaldt klar
til bruk. Vi har gått en runde med
beregning av vannmengde som vil medgå.
Vi innser at vi også må ha et pissoar koblet
til avløpet fra vasken på badet. Dette vil
redusere vannbruken betraktelig. Men i
øyeblikket er utetanken kun halvfull, så det
er ingen krise

Av de 39 deltagerne var 12 fra
Oslo Sportsfiskere.
RESULTATER FYLKESMESTERSKAP
ISFISKE I OSLO 2015
Arrangør : Oslomarka Jeger- og Fiskerforening
Avholdt på Lysern i Akershus 22. februar 2015

Tirsdag 21.4 tar vi en runde med utstyr fra
OFA-anlegget. Inviterte er tilskrevet for å
være med fra kl. 0900 på OFA-anlegget.
Kjell ordner transporten. Om flere leser
dette og vil være med å ta i et tak, så møt
på dammen kl. 1000 for å losse bilen.

Nr. 1 og fylkesmester Harald Hovde
Oslo Sportsfiskere
Nr. 2 Kjetil Johansen Arbeidernes JFF
Nr. 3 Kjell Kolstad Oslo Sportsfiskere

14.03.15 Knut Vadholm dobbelt
Nordisk Mester i isfiske.
KLASSE 1 A VETERAN HERRE OVER 55
Det var mye å glede seg over i Nordisk
mesterskap i isfiske som ble arrangert
ved Sveg i Sverige.

Nr. 1 Harald Hovde Oslo Sportsfiskere
8200 g
Nr. 2 Kjell Kolstad Oslo Sportsfiskere
5440 g
Nr. 3 Knut Vadholm Oslo Sportsfiskere
4840 g
Nr. 6 Arvid Andersen Oslo Sportsfiskere
2060 g
Nr. 7 Erik Andersen Oslo Sportsfiskere
1830 g
Nr. 8 Jan Johnsen Oslo Sportsfiskere
1620 g
Nr. 12 Geir Granli Oslo Sportsfiskere
400 g
Nr. 13 Jan Hallangen Oslomarka JFF
120 g

Knut gikk til topps i herre veteran, både
individuelt og i lagkonkurransen. En
kjempeprestasjon. Vi gratulerer !!!

Knut Vadholm overrasker stadig.
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KLASSE 1 B VETERAN DAME
Vi var 7 mann som med samordnet
innsats og tankearbeid fikk rettet
nordre brygge.

Nr. 1 Marit Andersen Oslo Sportsfiskere
450 g
Nr. 2 Turid Granberg Oslo Sportsfiskere
110 g

KLASSE 2 A HERRE OVER 19 ÅR
Nr. 1 Kjetil Johansen Arbeidernes JFF
5990 g
Nr. 2 Trond Atle Smedsrud Nordstrand JFF
5080 g
Nr. 3 Anders Wold Oslo Sportsfiskere
4020 g
Nr. 6 Jens-Erik Verheugen Oslo Sportsfiskere
2130 g
Nr. 15 Marius Warnken Oslo Sportsfiskere

LAGKONKURRANSEN
Nr. 1 Oslo Sportsfiskere : 18480 g

Vår beste medhjelper var isen. Med isen
som underlag gikk det ganske greit med
hhv. donkraft og garasjejekk å få jekket
opp omlag 15 cm på den ene siden, for så
å fore opp med treklosser. På den andre
siden ble det jekket opp bare et par
centimeter.
Gamle terrassebord over det ødelagte
brokaret ble fjernet og underlaget renset
slik at det ble mulig å lage en utforing med
klosser i den ene enden og legge en solid
2 " x 8 " drager på tvers over brokaret som
stålbjelkene kunne hvile på. Løsningen
viste seg å fungere utmerket når jekkene
ble fjernet. Brygga ble liggende på den nye
underlaget omtrent i vater ! Utrolig. Vi tror
det holder en stund.
Nå gjenstår bare å få spikret på nye
terrassebord, så er brygga så god som ny
og klar for kastesesongen. For å få en mer
varig løsning kan det bli nødvendig å støpe
opp brokaret og armere det. Men det kan
vi ta noe senere.

Harald Hovde 8200 g
Kjell Kolstad 5440 g
Knut Vadholm 4840 g

Nr. 2 Arbeidernes JFF 11240 g
Kjetil Johansen 5990 g
Frode Nerberg 3080 g
Thorbjørn Bø 2170 g

Nr. 3 Oslo Sportsfiskere 8210 g
Anders Wold 4020 g
Jens-Erik Verheugen 2130 g
Arvid Andersen 2060 g
Største fisk uansett art ble vunnet av
Frode Nerberg Arbeidernes JFF –
Abbor på 1010 g.

19.02.15 Solid og Kunnskapsrikt
om ørretfiske i marka
Andreas Lium, 29 år og biologistudent
gjorde en fremragende opptreden for 32
lydhøre og engasjerte tilhørere på
medlemsmøtet på Tåsen.

21.02.15 Nordre brygge på
Holmendammen jekket opp og
stabilisert
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må nøye oss med 3-400 grammere som
beiter nær land er godt å bli minnet om.
Fra midt september blir det bedre igjen og
det kan være verdt å prøve seg på Black
nat st. 16-18.

Andreas kommer fra Hakadal, og har fisket
mye i marka fra østsiden. Han avslørte
inngående kunnskaper om ørretens
matvaner og storørretens adferdsmønster
spesielt på vårparten. Hans erfaring med
storørretfiske i april i råkene ved isløsning
var både overraskende og instruktive. Vent
til soldagene har varmet opp innos og utos
og forsøk med øyenstikkerlarver istedenfor
flueimitasjoner. Det kan gi gode resultater.

Vi fikk også en fin leksjon om
Hardangervidda i det strøk foreningen skal
på tur ved Skaupa. Han mente 10 - 25
august er best fiske i dette området. Da
begynner storingene å røre på seg
nærmere elvos for å sjekke gyteplasser.
Det er 8-10 km fra hytta ved Halne/Skaupa
og til Heinseter, men stedet er verdt et
besøk. Vassdraget mellom nordre og
søndre Hein er et særlig godt
fiskeområde. Egnede fluer som kan prøves
er super-puppan og streeking caddies.

2-3 uker senere kan mygglarver være
verdt å prøve.
Ellers viste han store kunnskaper om ulike
døgnfluearter og deres livsmønster .
Ørretens og røyas spisevaner på disse er
vel godt kjent, men det er fint å få det
repetert. Og glem ikke å bruke nymfer !.

Vi vil ha Andreas på blokken for ytterligere
foredrag. Han er f.eks god på Island også.

Gamle sannheter om at du sommerstid
stort sett kan se langt etter storørretene og

Vi tar med et sommerbilde fra Holmendammen. Her er årets første andunger.
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Hvem blir ”Årets fisker” 2015 ?

Over ser du plakettene til vinnerne i 2014. En slik kan også du oppnå om du melder inn
fangst fra en av årets fisketurer. Det er lett å bli med om du har med deg fotoapparat, og
det har jo alle nå med mobilen.
Her er reglene:
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.

Meld inn fangst allerede nå !
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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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