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Sekretæren på Øyerfjell i fjor. Kan det være fisk i denne lille kulpen da ? (Foto: Anne Britt Wines)
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STYRET fra 29.3.2016
Funksjon
Formann:

Navn
Geir Gundersen

Adresse
Tyrihansveien 6, 0851 Oslo
geir.h.gundersen@gmail.com

Mobil / tlf.
97151079

Nestformann: Geir Granli

Seljeveien 5, 0575 Oslo
geir.granli54@gmail.com

90953450

Kasserer:

Erik N. Andersen

Hasleveien 41b, 0575 Oslo
eriknandersen@hotmail.com

95223194
22354800

Sekretær:

Stein Wines

Stasjonsveien 40 b, 0772 Oslo
Stein-wi@online.no

99593755

Styremedlem

Simen Corneliussen

Amtmann Meinichs gate 3, 0482 Oslo
djnemis@gmail.gmail.com

93267103

Styremedlem: Kjell Grønningen

Ekebergveien 19 Q, 0196 Oslo
kjellgr@gmail.com

91532633

Suppleant:

Viggo Kristiansen

Levrevn. 1, 1346 Gjettum
Viggo.kristiansen@gmail.com

97515127
67545921

Suppleant:

Harald Andersen

Brinken 63, 0654 Oslo

99208579

h.andersen@getmail.no
Suppleant:

Johan Grønning

Bjerkebakken 38 A, 0757 Oslo
Job-gro@online.no

92239408
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Møteutvalg:
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OFA-oppmann:
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Vaktmester dammen:
Skolekontakter:
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Faste turer (Geir Gundersen, Simen Corneliussen, Harald Andersen)
Erik Andersen
Stein Wines email: stein-wi@online.no
Geir Granli, Geir Gundersen - Harald Hovde red. isfiskesider
Stein Wines, assistent : Johan Grønning
Harald Hovde
Simen Corneliussen

REVISORER
Tore Raaer,

VALGKOMITE
Odd Eriksen, Harald Andersen

CASTING-STYRET (fra 29. mars 2016)
Espen Mykløen, Geir Tidemandsen, Viggo Kristiansen, Dan Otto Isaachsen
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høy kvalitet. Turen blir godt subsidiert
av foreningen, og det er fremdeles
ledige plasser. Se mer informasjon om
turen og påmelding senere i bladet.

FORMANNEN HAR ORDET

Etter mange års arbeid og runder med
kommunen, kan vi nå med glede
meddele at vi endelig har fått en
festetomt på Holmendammen til bua
vår. I skrivende stund venter vi kun på
at kommunen skal oversende papirene,
slik at vi kan få underskrevet dem.
Angående dammen og bua, vil jeg her
rette en stor takk til de som stilte opp på
dugnaden i år. Takket være deres innsats
ser området nå mye bedre ut etter
vinterens herjinger. På vegne av styret
vil jeg også rette en takk til de som har
bidratt med beising av hytta og pussing
og oljing av bord og benker. Dette har
blitt gjort utenom offisielle dugnader, og
viser en stor omsorg for foreningen og
anlegget. Til nå har vi hatt mange
aktiviteter på dammen før og etter
damåpningen. Vi har arrangert to
kastekurs med nærmere 40 fornøyde
deltaker. I år har vi hatt så stor pågang at
vi var nødt til å sette opp et tredje kurs
også. Vi har også hatt besøk på tirsdager
av utstyrsleverandører og Nordisk
Fiskeutstyr. Dette blir det mer av
fremover i sommer og høst, følg med på
våre nett- og Facebooksider for mer
informasjon. I år har Oslo Sportsfiskere
fått ansvaret for en av de 100 båtene til
NJFF. Båten er lagt ut i Øyungen og kan
benyttes av alle medlemmer som har
bestilt nøkkel. For mer informasjon om
disse båtene, se www.minebaater.no.
Videre har styret satt ned en liten gruppe

Våren er over oss med full tyngde, og
jeg regner med at flere enn jeg har
benyttet seg av de flotte dagene vi har
hatt til nå. Så langt har fangstene mine
bestått av lyr, torsk, horngjell, sjøørret,
samt to ørreter på tørrflue. Det har for
min egen del blitt fisketurer på
Sørlandet, Ålesund, Tjøme, Nordmarka
og Sverige. Turen til Sverige var med
Oslo Sportsfiskere og Oslomarka Jegerog Fiskeforening. Det var en flott og
lærerik tur, og håper at flere av dere blir
med oss i april til neste år. Vi har alltid
plass til flere, og det er en fin måte å
møte andre medlemmer og nye
fiskekammerater på. Været var ikke helt
på vår side i år, derfor legger vi turen til
senere i april til neste år. Dette tror vi vil
bedre fangstene for alle. Sommerens
foreningstur blir også i år lagt til Halen
og hytta til Arbeidernes Jeger- og
Fiskeforening. Vi håper værgudene er
mer på vår side i år, og at isen går før
midten av juli. Halne er et flott fiske- og
turområde med lettgått terreng, og har
mange fine elver og vann med fisk av
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som har begynt planleggingen med nye
nettsider. Dette er et arbeid som
årsmøtet godkjente, og vi håper at vi
innen årets utgang har nye og mer
levende nettsider på plass.

plaketten. Som tidligere år, skal jeg også
denne sommeren tilbringe fem uker på
Dovrefjell. Hvis noen av dere er i
området er det bare å komme på besøk
til Reinheim, så kan jeg kanskje avsløre
noen gode fiskeplasser. Håper dere alle
får en fin fiskesommer.

Avslutningsvis vil jeg minne dere om at
vi også i år har konkurransen «Årets
Fisker», så meld inn fangstene med
bilde, vekt og centimeter til styret i løpet
av året. Den heldige vinneren får i år
også et gavekort på 500,- kr., i tillegg til

Bare et kast til !
Geir H. Gundersen
Formann

Fornøyd formann med fjordfisk
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Rullerende Kalender 2016
Medlemsmøter:

20.10 (torsdag)– 17.11 (torsdag)– 13.12 (tirsdag).

Barn og ungdom

11-14.8. Tilbud til ungdom om Vidda-tur til Tinnhølen. Arr. Oslomarka

Holmendammen 25-26.6

Stevne fluekasting. I samarbeid med Castingforbundet

Sommertur
uke 33

Hardangervidda Halne, 13.8 – 20.8. Egenandel kr. 500.
Påmelding Geir Gundersen

Holmendammen
Fylkesmesterskap

tirsdag 23.8

Kastetreff
Holmendammen

Dette legges til lørdag 10.9. Kontaktperson Geir Tidemandsen.

Harrtur

fluekasting inkl. klubbmesterskap.

Helgen 16-18.9 (Kvile camping v/ Rena ). Påmelding til Geir Granli.
Dette kan bli endret til Viksætra / Elvebrua ved Femundselva tidlig i september.

________

0 0 _________
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Ingen hadde spesielle bemerkninger til
årsberetningen.

Referat fra årsmøte i
Oslo Sportsfiskere, 2016

c). Regnskap o g balanse 2015.
Sted:

Tåsen Seniorsenter

Tid:

Tirsdag 29. mars 2016,
kl.1900

Tilstede:

20 av foreningens
medlemmer

Erik Andersen gjennomgikk
hovedpostene i resultat regnskapet.
De største postene er spesifisert i noter
til regnskapet. Drifts inntektene utgjør
kr. 136.611 hvorav hele kr. 38.700
skyldes de gode fluekastekursene.

Formannen, Geir Gundersen ønsket
velkommen.

Utgiftene beløper seg til 157.876 noe
som gir et underskudd på kr. 21.265.
Underskuddet skyldes primært store
utgifter til rest anleggsarbeider på bua,
en spesiell hendelse under fylling av
vanncisternen på bua og økte utgifter til
medlemsmøtene hvor gode
foredragsholdere har krevet sitt.

Han hedret innledningsvis Julius
Ytterborgs minne med ett minutts
stillhet. Julius døde i desember. Han ble
92 år gammel.
a). Konstituering.

Ekstraordinære inntekter utgjør kr.
674.452 fra kommunen etter
byggesaken og kr. 60.000 i overførsel
fra Castinggruppens fond.

Godkjenning av innkallelsen.
Innkallelsen ble godkjent. Møtet satt
kl. 1910.

Stein kommenterte balansen og
redegjorde spesielt for mottatte
spillemidler fra kulturdepartementet via
Bymiljøetaten og momsfritaket fra
idrettskretsen. Dette er midler vi har
søkt om ifbm. byggingen av nye
Holmenbua og utgjør hhv. kr. 445.000
og kr. 229.452.

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
Valg av dirigent / ordstyrer med mer.
Som ordstyrer ble valgt Geir
Gundersen,
Til å undertegne protokollen ble valgt
Stian Steensland og Dan Otto
Isaachsen. Tellekorps ble ikke valgt.

Spillemidlene er i balansen avsatt til
mulig gjelds- forpliktelse da midlene
først kan brukes når festetomtsaken er
avgjort. Som annonsert på nettet
4.3.2016 har plan- og bygningsetaten nå
godkjent vår søknad om festetomt og det
gjenstår kun utforming av festeavtalen
for vårt gnr/bnr 27/2779, før saken
forhåpentlig kan avsluttes.

b). Årsberetning for 2015.
Geir gjennomgikk årsberetningen
summarisk. Fyldig årsberetning ble
publisert i januarnummeret av FastFisk (
no.1/2016. )
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I balansen er Holmenbua avskrevet med
400.000 i tråd med årsmøtets vedtak i
fjor om raskt å nedskrive verdien av
bua.

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.

Det ble spurt om leieinntekter fra andre
aktører på dammen som i år er oppført
med kr. 0. Noen mente at enkelte hadde
vært på dammen uten å betale leie.
Formannen redegjorde for den manglene
interesse for å leie av oss i år. Dette har
vært en nedadgående trend. Det må i
tilfelle ha vært enkeltstående
”privatundervisning” som evnt. har
funnet sted, noe vi ikke kan detaljstyre.

f). Budsjett.
Erik og Geir Gundersen gjennomgikk
budsjettforslaget som innebærer et
antatt årsunderskudd på kr. 126.500.
Dette skyldes antatt store
engangsutgifter til kommunale avgifter
ifbm. delesaken, verveutgifter ifbm.
spesielle tiltak for å få nye medlemmer,
og en investering i nye hjemmesider for
foreningen.

Regnskap og balanse, herunder balansen
for OSK (kto. 5001.68.82256) ble satt
under avstemming og enstemmig
godkjent i hht. anbefaling fra revisor.
Revisors anbefaling ble i den anledning
opplest av kasserer.

Det ble en god diskusjon om budsjettet
med spørsmål og forslag fra de
fremmøte. Dette dreide seg primært om
følgende:
- Utleie av dammen. Det bør være rom
for flere inntekter her om styret er
mer aktive markedsførere.
- Justering av budsjett.
Budsjettet økes med 5000 for
medlemsinntekter for å reflektere
styrets satsning på økt
medlemsmasse. Budsjettet økes
videre med 5000 til barneaktiviteter
og +5000
til medlemsmøter.

d). Innkomne forslag og saker fra
styret.
Forslag fra styret.
Under dette punkt vil OS styre foreslå i
hht. ønske fra Castinggruppen (OS
Kasteutvalg) at OSK`s styre på 4
medlemmer blir samordnet med det
styret som velges for moderklubben, se
også punkt g) valg.
Årsmøtet fant det formålstjenelig, siden
det er foreslått 4 navngitte personer til
OSK`s styre, at valget av dette styret
gjennomføres under punkt g) slik det er
satt opp i innkallingens dagsorden.

- Blåse liv i barn/ungdoms-aktiviteter.
Årsmøtet ønsket å få til mer av det vi
hadde tidligere selv om dette er
isavhengig. Det går også an å
invitere barnehager og skole-klasser
til andre steder enn HD.
Fluekastekurs for ungdom bør være
en prioritert oppgave. Gjelder å være
aktive overfor skolene og de som
man kjenner til er spesielt interessert

Det forelå ingen andre forslag.

e). Kontingentandel.
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av skolestyrerne. Det er viktig at
skolekontaktene er interessert. Flere
av de fremmøtte gav uttrykk for å
være villig til å være med på et
opplegg fra styret .

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

- Enda bedre medlemsmøter. Selv om
man har hatt flere gode
medlemsmøter i det forløpne år er
det mulig å forbedre både innhold og
egnede datoer som kan friste også
andre interesserte enn våre egne.
- Følge opp aktivt vann/avløpsutfordringen. Alle er i prinsippet
enige i at mottatte midler fra
byggeprosjektet bør reinvesteres i
bedre vann- og avløpsforhold. Det
ble en diskusjon om man skal sette
noe på årets budsjett. Styret får frie
hender til å håndtere dette, utrede
kostnader og sette i gang så fort som
mulig.
- Hjemmesidene – let etter muligheter
– kravspec osv. Styret ble anmodet
om å begynne i riktig ende for å få på
plass bedre hjemmesider. Begynn
med å spesifisere hva vil ha.
- Havfisketur i Drøbaksundet. Noen
har gode erfaringer med tilbudene fra
operatører i Drøbakområdet. Det er
ønskelig at styret tar et initiativ til et
nytt turtilbud. Harald Julsrud
anbefalte å konferere med Ski
Havfiskere

Styret i OS Kastegruppe ble valgt på
ekstraordinært årsmøte 13.11.2014. Det
ble ikke gjort endringer våren 2015 på
foreningens ordinære årsmøte. På dette
års generalforsamling velges også
OSK’s styre. Det foreligger 4 kandidater
hvorav 1 ny.
Årsmøtet valgte de 4 med akklamasjon.
Etter valget er fordelingen av vervene
som følger:
OS Styre:

Styret merker seg de gode innspill og vil
følge opp dette i sitt videre arbeid.
Spesielt vil budsjettet bli justert på de
anbefalte poster.
Møtet tok nå pause kl. 2017 – 2030.
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Formann:

Geir Gundersen
(ikke på valg)

Nestformann:

Geir Granli
(gjenvalgt for 2 år)

Kasserer:

Erik Andersen
(gjenvalgt for 2 år)

Sekretær:

Stein Wines
(ikke på valg)

Styremedlem:

Simen Corneliussen
(ikke på valg)

Styremedlem:

Kjell Grønningen
(gjenvalgt for 2 år)

1. Suppleant:

Viggo Kristiansen
(gjenvalgt for 1 år)

2. Suppleant:

Harald Andersen
(gjenvalgt for 1 år)

2015 – 2018

Harald Sund
Hallvard Lid

3 .Suppleant:

Johan Grønning
(gjenvalgt for 1 år)

2014 – 2017

Odd Eriksen
Per Karlsen

2013 – 2016

Bjarne Fenn
Harald Hovde

Castinggruppens styre:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Geir Tidemandsen
(gjenvalgt for 2 år)
Viggo Kristiansen
(ikke på valg)
Espen Mykløen
(gjenvalgt for 2 år)
Dan Otto Isaachsen
(ny- valgt for 1 år)

Før årsmøtet ble hevet tok formannen
ordet og tildelte nestleder Geir Granli
foreningens hedertegn for sin innsats
med fluekastekursene gjennom en rekke
år.
Formannen fortsatte med fortjent hyllest
til sekretæren og FastFisk redaktør
gjennom 16 år, Stein Wines, og tildelte
ham - med rådets velsignelse - ”Den
Springende ørret” spesielt for hans
innsats for å få realisert ny Holmenbod
og samtidig sikre foreningen en sunn
økonomi.

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

Årsmøtet hevet ca kl. 2045.
Revisorer: Tore Raaer (gjenvalgt)
Rådet:
2016 – 2019

Stein Wines 16.5.2015 referent

Knut Vadholm
(gjenvalgt)

Protokollsignerere:
Stian Steensland (sign)

Harald Julsrud
(gjenvalg)

Dan Otto Isaachsen (sign)
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Fortjente utmerkelser.
På foreningens årsmøte 29.3 ble 2 av foreningens velkjente profiler tildelt hhv.
”Hedersmerket” og ”Den springende ørret”.

Geir Granli.
Geir (62 år) kom med i klubben i 1992 og har i alle år vært ihuga fluefisker og dyktig
kaster. Hytta i Trysil med fiskeherlighetene i Engerdal og Trysilområdet må vel sies å
være hans annet hjem. Hans fiske og kasteferdigheter har han fra dette området.
Geir har i hvert fall de seneste 15 år vært fast med i instruktørkorpset som har tatt seg
av fluekastekursene klubben har arrangert årlig. I foreningens styre har han vært med
siden 2011 som nestleder. Etter hvert har Geir utviklet seg som kaster og instruktør og
gått gradene innenfor NJFF-systemet. Han er i dag fylkesinstruktør i fluekasting for
Oslo og Akershus og har etter hvert lært opp den oppvoksende instruktørstamme også i
vår forening.
De seneste år har Geir vært den ledende frontfigur for våre kurs med sin ledige stil,
fortellerevne og omgjengelighet. Dette har smittet over på våre elever som begeistret
har tatt imot impulser både om kasteteknikk og fisketeknikk. Han har vervet en rekke
nye fiskefrelste for sportsfiskersaken.
For sin innsats med kursene som også har bragt klubben gode stabile inntekter, har
styret valgt å tildele Geir Granli foreningens ”Hedersmerke”. Meget fortjent !

Geir i sitt fiskeparadis
i Trysilelva.
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Stein Wines.
Stein (69 år og Oslo gutt) er medlem fra 1994 og sier han føler seg som jypling i
foreningen som har fostret så mange betydeligheter med lang fartstid. I løpet av disse
21år har imidlertid Stein utmerket seg med en viljesterk evne til engasjement og
dedikasjon. Han liker å få ting planlagt, iverksatt og unnagjort og går selv ikke av veien
for å ta de tyngste tak.
Han har engasjert seg i OFA og var med i OFA-styret i 9 år fra 1996. I OS-styret har
han sittet siden 1998, de seneste 17 år som sekretær. Stein er organisasjonsmann
fremfor fisker. Det er vel ikke for mye å si at styret har hatt stor glede av Steins
engasjement og virkelyst noe han fikk hedersmerket for allerede i 2005.
Stein har 15 år på baken som redaktør for vårt medlemsblad FastFisk. I 2007 skrev han
Oslo Sportsfiskeres 75-års jubilumshefte med vekt på deler av vår stolte historie og
spesielt de seneste 25 år.
Da tidligere formann Jan Johnsen i 2008 tok opp tanken om fornyelse av Holmenbua,
var det Stein som etter hvert tok ballen, driblet seg forbi kommunale instanser, passet til
utøvende enheter og scoret selv mot et godt forsvart bevegelig mål. Prosessen har tatt 5
år fra viljeserklæringene blant medlemmene i 2011 og årsmøtet i 2012 til nytt klubbhus
var på plass i 2014 og på egen festetomt i 2016. Selv om Preuthunhytta måtte selges
for å finansiere nytt bygg , sitter foreningen igjen med en solid kontantbeholdning.
Styret, med aksept fra foreningens råd , har anerkjent Stein som drivkraften bak seiren
over byråkratiet og strategen som med gode hjelpere fikk realisert drømmene om et
fornyet fluekastesentrum på dammen. For dette er han tildelt ordenen ”Den springende
ørret”. Kun 3 personer har mottatt denne ordenen i løpet av de siste 40 år.

Stein med en 800gr. Sik
fra Isteren – 2015. (Foto:
Tor Wines)
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Vi er foreløpig 7 med på turen som hver
betaler til O.S kr. 500.- (for hele uken). Et
par stykker er litt på vent. Det betyr at vi
har plass til flere. Foreningen sponser en
del av hytteleien. De 7 er: Geir
Gundersen, Stein Wines, Johan Grønning,
Simen Corneliussen, Lars Ansteensen,
Thor Stjernø, og Espen Granli.

SOMMERTUR PÅ VIDDA
Glade fiskere !

(skrevet 8.6.2016)

Det nærmer seg uke 33 og vår uke på
Hardangervidda rett sør for Halnefjorden.
Her gjentas fra i fjor litt praktisk info i
tillegg til det Arbeidernes J&F sier i
reklamen om hytta (nedenfor). I år har vi
leid hytta fra lørdag til lørdag 13. til lørdag
20. august. Hytta er fullt utstyrt med
bestikk, kopper og kar og tallerkener, gass
og ved og det er solcelleanlegg til
belysning og mobil-ladning (husk å ta med
bil-lader). Det er ikke vann (hentes i
bekken) og det er utedo.

Regner med at alle kjører privatbil og blir
enige om hvem som kjører med hvem.
Husk parkering på Halne Fjellstue. Betales
til betjeningen der, kr. 75.- pr. døgn. Det
lønner seg altså å fylle opp bilene !
Bagasjen kan kjøres ned til brygga
nedenfor Halne fjellstue der
”Halnekongen” går 2 ganger om dagen.
KL. 12 og 14 (normalt).

Hytta har 3 rom med sengeplass til hhv. 4,
4 og 6. Det betyr 2 doble køyesenger i de
2 rommene og 3 doble køyesenger i det
siste. Vi må ha med sovepose og laken /
putevar (NB – noen glemte i fjor). Vi må
også ha med oppvaskhåndklær. Det er i
utgangspunktet ikke noe grunnutstyr som
salt, sukker, krydder, mel og lignende. Det
betyr at all mat med tilbehør må
medbringes. Vi er ikke så mange , men
ulike ønsker gjør det erfaringsmessig er
mest praktisk at hver og en tar med mat til
eget forbruk.

Kontaktperson AJ&F
Morten Rustad
mrustad@online.no
95123417

Bestyrer på stedet
Jan Erik Jensen
92849111
Jan har nøkler

Kontakt Geir Gundersen – 97151079, om
du også vil være med eller om det skulle
være ytterligere spørsmål.

Fiskekort fås kjøpt på Halne fjellstue eller
på Inatur, Øvre Numedal almening.
Rennende vann (elver, bekker) er
almenningseie, f.eks Skaupa, Sleipa og
Heina mellom øvre og nedre Heinsvann,
mens mange vann som f.eks Skaupsjøen
er private. Skauptjønna er derimot
innenfor almeningen. Se nærmere på
https://www.inatur.no/fiske/50edc794e4b0
eb579d78a2f0.

Velkommen til Hardangervidda !

Fiskekort for en uke koster kr. 350.- ( ikke
inkludert i hytteleien)
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AJFF Oslo er så heldig å eie ei fantastisk
hytte på Hardangervidda. Der har du
mulighet til å leie ett eller flere rom, og
den er et glimrende utgangspunkt for turer
i fjellet i lettgått terreng. Det er merkede
stier til bl.a. Hein, Rauhelleren og
Geitvassdalen. Liker du å fiske finnes det
ikke noe bedre sted å dra, med tre elver
og mange fine vann i nærheten.
Denne perlen vår ligger på 1130 m over
havet, mellom Skaupa og Sevra. Hytta
består av et 6-mannsrom og to 4mannsrom samt et fellesrom.
Kokemulighetene foregår på gassbluss og
varmen besørges av gode ovner. Hvert
rom har komplett utstyr med steikepanne,
gryter, kaffekjele, kopper, tallerkner og
bestikk. Alt du trenger ta med deg er
sovepose, laken, mat, fiskelykke og mye
godt humør.

Her finnes mange fiskemuligheter, og det
er vanligvis bra med rype og reinsdyr.
Men til dette kreves både fiske og jaktkort.
Hvordan kommer du deg dit? Her finnes
det flere muligheter, vi nevner de 2
vanligste:
Med bil kjører du riksvei 7 til Halne
Fjellstue. Bilen parkeres ved Fjellstua. Fra
Halne-brygga som ligger rett nedenfor
fjellstua tar båten "Halnekongen" deg over
Halnefjorden i løpet av 30 minutter og inn
til Skaupa hvor hytta ligger om lag 150 fra
anløp.
Med offentlig transport tar du toget til
Geilo, der tar du Kinsarvikbussen til Halne
Fjellstue.

13

fra Åkerstrømmen. I tillegg til fiske i
Femundselva er det flere vann innpå
fjellområdene i nærområdet. Fordelen er
dermed variert fiske. Ulempen er langt å
kjøre.

HARR turen 2016
Enten blir det helgen 16-18.9 på Kvile
camping v/ Rena, eller så blir det
Viksætra ved Femundselva tidlig i
September.

Men følg med på nettet. Vi har ikke
riktig bestemt hva vi gjør. Harr-tur blir
det uansett.

Kvile er allerede bestilt, men styret
vurderer å endre dette da vi har fått et
tilbud om å leie Viksætra på åremål. Vi
må sjekke ut litt priser og slikt, men i
utgangspunktet er dette en unik
mulighet i et godt fiskeområde.

Primus motor for denne turen er Geir
Granli. Ring ham på 90953450.
Nedenfor noen bilder fra Elvebruområdet.

Kvile kjenner vi fra før. Viksætra ligger
ved Elvbrua der Femundselva gjør en
stor sving og riksvei 217 kommer innpå

Fotos ved Geir Granli
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mange vann i området sammen med min
fru. Primært fot- og bærtur men stangen
var selvsagt med. Underveis passerte vi
en klopp over en å (større bekk) i et
åpent myrområde. Vi tenkte at her
passet det med en rast og en matbit.
Noen blikk på bekken som hadde noen
utvidelser og kulper, fikk meg til å ane
at her kunne det like gjerne være fisk
som noe annet sted. Det skadet i hvert
fall ikke å prøve.

ØYERFJELLET
Øyerfjellet ligger på Østsiden av
Gudbrandsdalen i Øyer kommune og grenser
til Lillehammer og Ringsaker i sør, Ringebu i
nord og Stor-Elvdal i Øst. Øyerfjellet er en
statsallmenning og forvaltes av Øyer fjellstyre.
Øyer statsallmenning er på 430.000 daa og ca
200.000 dekar er snaufjell. Høyeste punkt i
Øyerfjellet er Eldåhøgda med 1234 moh.
Mesteparten av arealet ligger mellom 850 og
1000 moh. Landskapet er preget av rolig
viddelandskap med myr områder og
fjellbjørkeskog i tillegg til snaufjellet som
ligger som en mosaikk i landskapet og skaper
dette flotte Øyerfjellet.

Det var ikke mange meter ovenfor
kloppen at jeg fant det perfekte sted for
å servere en 4 gr sølvkroken i sivet på
andre siden av kulpen. Kroken falt
akkurat så vidt oppå land og gled ut i
kulpen. En omdreining på snella og det
var fast fisk ! Ustyrlig moro. Ikke store
karen men akkurat minstemålet.
Jeg gav meg med 4 fisk av samme
dimmen. Man får vise magemål. Resten
av turen ble bærtur !

Dette er noen fakta fjellstyret selv
presenterer. I tillegg bør nevnes, for
fiskefrelste, at området også omfatter ca.
40 vann hvorav flere har fin ørret, dog
ikke de aller største i klassen. Men
sekretæren har etter hvert besøkt flere av
disse vannene som er lett tilgjengelig
dels pr. bil og gjerne i kombinasjon med
sykkel / apostlenes hester. Flott og lett
terreng og relativt lite folk. Kanskje
mest kjent for sitt fantastiske skiterreng
og løypenett.
I fjor, i overgangen mellom august og
september var jeg innover til et av de

Moralen er: Gå ikke over bekken uten å
fiske i den.

Steins ørretkulp
på Øyerfjellet.
Se også forsidebildet

15

på ca 100 gram, en mort må vite, ikke
helt det jeg hadde ønska meg kanskje,
men fisk er fisk, er det ikke det man
sier?

SESONGSTART 2016!
Kjell Grønningen har allerede vært flere turer
i marka. Vi gleder oss til juni og det som kan
bli en topp måned. Red.

Isen gikk heldigvis tidlig i Østmarka i
år, noe som førte til sesongåpning
allerede 12 april på Smalvann oppe ved
Østmarkskapellet.

Tok meg to feriedager 9 og 10 mai og
tok med meg telt og alle nødvendigheter
og dro inn til lumske Stuttjern langt sør i
Østmarka, her har jeg vært ute for gode
marginataklekkinger før og med så
tidlig isgang burde dette være primetime
for nettopp disse klekkingene av den
største av myrdøgnfluene.

Etter en lang vinter var det fantastisk å
igjen få kasta sine fluer ut mot vakende
fisk.
Presisjonen er det så som så med etter
måneder med skigåing og tv-titting, men
sånn er det hvert år, og øvelse gjør som
kjent mester.

Teltet ble satt opp på rekordfart og
kursen ble satt bort til ei myr som pleier
å gi resultater. Og tror dere ikke det slo
på en sprek sak allerede på det tredje
kastet, kveldsmaten var sikra og vekta
nådde småpene 550 gram.

Så tidlig er det kun fjærmyggen som
skaper litt liv på overflata og man er helt
prisgitt klekking av disse for at det i det
hele tatt skal skje noe.

Da sover en sportsfisker godt om natta.
Sov og sov fru Blom, allerede klokka
04.30 rulla jeg meg ut av teltet klar for
fjærmyggklekking rett før soloppgang.

Så det blir en del venting...og venting
...og atter venting, før man ofte reiser
hjem i halvmørket uten at noe som helst
har skjedd.

Det pleier å være bra.

Det viktigste er å bare være ute i skauen
igjen, å se åpent vann, høre fuglene
kvitre og bekkene sildre - ubetalelig!

Ikke denne morgenen dessverre, så en
time etterpå var det bare å krype inn i
påsan igjen for en ny time på øret.

Jeg fikk faktisk ikke en eneste fisk på
mine fem turer i april...men var allikevel
lykkelig som en guttunge på julaften
hver eneste gang.

Havregrøt er en perfekt start på dagen
og denne var intet unntak.
Jeg spiser det faktisk hver eneste dag,
hele året...

Fisketurer er mye mer enn fast fisk i
påsan.

Seinere på dagen kom jeg ut for en bra
marginataklekking og landa ytterligere
tre fine steikefisk.

Min første fisk fikk jeg en onsdagskveld
tidlig i mai i et lurevann oppe ved
Losby, en lett skrukkete og rødøyet sak
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Årets første overnattingstur var over,
skuldrene var senka og livet lekte, mer
av dette takk!
Fra 13 til 24 mai var mitt fiske heller
dårlig og fangstene ble deretter, men
ryktene gikk om gode vespertinaklekkinger på Rottungen så onsdag 25
dro jeg oppover på sykkel med tralle på
slep inneholdene fiskeutstyr og
oppblåsbar pontong / bellybåt.
Det var med andre ord verdt alt slitet det
var med å sykle opp de 8 kilometerne
med tung bagasje. Heldigvis går det
nesten rett ned hjemover mot bilen.

Nå skulle det bli storeslem.

Alle som har vært der oppe veit at
klekkingene kan bli aldeles massive og
at så og si all fisk med en viss respekt
for seg sjøl og sitt matinntak aktivt
deltar i etegildet.

Det ble ytterligere to turer opp til
Rottungen før mai var omme, på den
siste hadde rekordvarmen tatt knekken
på det som var av klekkinger, ørreten
liker seg heller ikke når vannet går fra
12 grader til 19 i løpet av tre dager.

Det bokstavelig kokte på Rottungen da
det stod på som verst mellom 13.00 og
16.00.

Men bevares, jeg takker mai du skjønne
milde for sin generøsitet og håper at juni
blir like fin og kanskje skjenker den
meg en vulgatafanga ørret på over
kiloen?

Problemet er bare å få fisken interessert
i nettopp din flue, ikke lett når det er
hundrevis av ekte vare i umiddelbar
nærhet.

Man kan da alltids håpe.
Jeg ønsker alle petri fiskebrødre der ute
en riktig god fiskesommer og måtte hell
og lykke følge dere alle!

Etter intens fisking og konsentrasjon
fikk jeg da lugga opp fire stykker
mellom 300 og 600 gram. Perfekt
markastørrelse, passer glimrende i
steikepanna! Og knall røde i kjøttet i
tillegg.

Kjell Grønningen.
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Smånytt
På de neste sidene har vi tatt med og
supplert med bilder artikler fra nettet.
Noe er tidligere ikke kommet med på
www… osv. Her kommer det.
Sjørretturen til Svenske-kysten
(Grebbestad 1.4 – 4.4)
Flott sosial tur med totalt 24 deltagere
Oslomarka og OS. Fra OS stillte 9 stk.
horav 2 nyinnmeldte. Dårlig fiske. For
kaldt med nordavind torsdag, for mye
vind og regn fredag , vanskelig vind
lørdag. Men det ble noe fisk. En av de
nye fikk den største på 1.6 kilo. Altså
generelt dårlig bett, men bedre på
hjemturen !
Neste år satser vi på en senere tur og på
campingen fra i fjor ved Tanum Strand
nord for Fjellbacka.

Nye trinn i trappen

Damåpning 3.5
Guideline var på åpningen 3.5 med en
representant + nye stenger til demo !
Det var bra med folk, ca 30 og været var
OK.

Dugnad 19.4
Mye bra arbeid. Spesielt ble flere nye
trappetrinn i tribunelia veldig bra.
Ytterligere 3 - 4 trinn bør skiftes ut ved
leilighet. Bua ble fin med nytt strøk
dekkbeis. Sølvpussen må berømmes og
det har blitt trivelig med flere oppheng
på veggene. Den sedvanlige rakingen av
løv og kvist ble gjennomført og det
meste bortkjørt. Grusing og noe
bortkjøring gjenstår.

Det blir flere demoer utover i mai og
juni på tirsdagskveldene. Sjekk
www.oslosportsfiskere.no

Grusen kom først et stykke ut i mai
måned men er nå lagt pent ut !

Flott sølvpuss
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Utdeling av plaketter for årets FM
isfiske som en del av Damåpning.

26.05.16 3 gode kurs
gjennomført på dammen denne
våren

Trippelmester i isfiske 2016: Kjell Kolstad,
Fylkesmester, Individuelt og Lag og
Klubbmester, Gratulerer!

I år har 41 personer vært på
fluekastekurs på dammen. Av disse var
det 8 kvinner.
Tilstrømmingen av kursivrige i alle aldre
har vært meget stor iår. Jevnt og trutt har
påmeldinger dryppet inn takket være
tilstedeværelse på nett og sosiale medier
og kanskje også et godt rykte ?
På det første kurset var det 17 stk.
allerede i slutten av april. Det neste 1112.5 talte hele 23 deltagere. På det
tidspunkt var det 13-14 stk som vi måtte
avvise.
Styret tok en rask beslutning om å sette
opp et extrakurs 25-26 . mai som ble
tilbudt de som ikke hadde fått plass. 9
stykkker dukket opp. I tillegg ble et
kveldskurs for 2 av våre ungdommer
gjennomført 18.5.
Vårt flotte instruktørkorps Tom Syversen,
Jan Hallangen, Espen Mykløen, Geir
Gundersen, Geir Tidemandsen og
kurssjefen sjøl Geir Granli, fortjener en stor
takk for innsats og stå-på humør.
Fabelaktig ! Det manglet ikke på gode
tilbakemeldinger.

Gull laget, Knut Vadholm, Kjell Kolstad og
Harald Hovde.

Iår hadde vi også fått trykket opp
kursheftene i pene innbundne hefter
i fargetrykk. En liten lekkerbisken i
sammenhengen. Pent vær og god
stemning krydret også årets kurs.
Det bør nevnes at flere er påmeldt til neste
år av de som ikke fikk deltatt iår av ulike
grunner som dukket opp.

03.05.16 Avslutning av
isfiskesesongen sammen med
åpningen av Dammen.

Sølv laget: Erik Andersen, Anders Wold og
Jan Johnsen
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Noen av oss møttes etterpå til litt mat og
drikke på Bakkekroen og for litt mimring og
evaluering av sesongen som er over.

PEB at det kan gis dispensasjon fra planog bygningsloven fordi fordelene ved
dispensasjon er større enn ulempene,
altså det samme vi hevdet i vår søknad.
Det blir også krevet innført i festeavtalen at
parsellen ikke kan gjerdes inn og grensene
skal ikke berøre eksisterende
turvei/gangvei langs dammen.

Skrevet av Harald Hovde

04.03.16 Delingstillatelse for
parsell på Holmendammen !

Det er grunn til riste litt løs nå og puste ut.
Nå gjenstår "bare" utforming av
festeavtalen og fastsettelse av festepris.
Det kan da ikke ta så lang tid vel ??

Ja det er helt sant. Plan og
Bygningsetaten har gått med på å skille
ut en festetomt til oss på
Holmendammen.

Noen kan selvsagt finne på å klage på
dette vedtaket (innen 3 uker) eller man kan
finne ut at matrikkelføringen er i strid med
eiendomsregistrering. Vi velger å tro at det
ikke skjer når de 3 tonengivende etater har
vært inne i bildet i 3 år.

En virkelig gladmelding dette og litt av en
milepel. Vår 1. søknad om fradeling av en
festetomt ble gjort 2.3.2015. Bakgrunnen
var å få en formalisert
tilstedeværelsesavtale med kommunen når
vi la ned så mye penger i et godkjent nytt
bygg. Samtidig ville det være en
inngangsbillett til spillemidler og
momsfritak fra kulturdept. og Idrettskretsen
i Oslo.

Vårt nye gnr/bnr er 27/2779
Stein Wines, sekretær

Men selvom BYM og EBY sto bak vår
søknad ble den avslått av Plan og Bygg
(PEB).

28.02.16 Klubbmesterskap i
isfiske

I fornyet søknad av 2.7.2015 la vi mer i
begrunnelsen for søknaden siden PEB
åpenbart ikke hadde oppfattet hvorfor vi
søkte og historien bak.

Klubbmesterskapet gikk som en del av
fylkesmesterskapet for Oslo på
Lyseren.
I alt 10 deltakere på årets KM i isfiske som
gikk under stålende forhold på Lyseren.

Etter 8 nye måneder med behandling og
ny runde med BYM og EBY har nå PEB
endelig funnet å kunne godkjenne
søknaden. De sier i sin begrunnelse at
delingen ikke medfører krav om
reguleringsplan og delingen vil ikke
komme i konflikt med naturmiljø,
grønnstruktur eller hensynssone stormflo.
Det vil ikke være veiplikt eller plikt om
parkering på egen grunn, men de godtar
nødvendig kjøring ved spesielle behov
såsom tømming av septiktank, påfylling av
vann samt kjøring ved større
arrangementer (avtales med BYM i
festeavtalen). Fordi ny grense blir liggende
bare 1 m fra klubbhuset (mot nord, øst og
vest) vil vi få tinglyst rett til å vedlikeholde
bygget fra nabogrense. Til slutt påpeker

Årets klubbmester heter Kjell Kolstad,
gratulerer! Kjell ble også fylkesmester i
Oslo.
Fullstendige resultater for FM finnes på
isfiskesidene.Resultatene fra KM finner du
på:
http://www.oslosportsfiskere.no/isfiskeresul
tater/KM2016.htm
Noen bilder fra Jan på neste side
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fisk og 110 arter som er loggført i en
regnearkbasert base. Her kan han sortere
på arter, dato, årstider, sted, værforhold og
diverse som gjør det "enkelt" og hente ny
fisk !
Han tok spesielt for seg artene Asp, Gjørs
og Lake som vi fikk lære mye om. F.eks
Asp som er en flott fisk som kun holder til i
Glommavassdraget. Du får 2 - 4 kilos Asp i
Øyeren. Men Lake er den beste matfisken.
Bør flås før tilberedning.
Masse flotte detaljerte fiskebilder fra flere
turer ble vist, fra de minste på 100 gr. til de
helt store som spiss-skate på 14 kilo i
Hjørundfjorden. Og vi så eksempler på
stor Brosme fra Frøya og rovfisken Lysing
på 9,5 kilo. Piggvarrfiske om natten på
grunt vann var også spennende.

Noen fra OS samlet før start

Som sagt imponerende. Mest
imponerende den utrolige detaljkunnskap
om ørsmå forskjeller på alle de små artene
vi aldri har hørt om ei heller sett og
hvordan du kan finne dem, artsbestemme
dem og få dem på kroken. Mye nytt for oss
som tar en torsk i ny og ne ! (og ørret da ,
må vite)
Pallen i klubbmesterskapet for Oslo Sportsfiskere.
Skrevet av Harald Hovde

25.02.16 Ole-Håkon Heie
imponerte om artsrikt fiske
Vinterferien må ta skylden for et
beskjedent fremmøte på et særs
informativt møte om mange fiskearter i
vårt nærområde som det er fullt mulig å
fiske etter hvis du bare vet hvordan.
Og Ole-Håkon, fylkessekretær i ØstfoldNJFF vet sannerlig hvordan. Det viste
han i sitt kunnskapsrike kåseri om fiske
etter spesielle arter. Ole-Håkon er en av
de i Norge som kan mest om dette tema
og han øste av sin kunnskapsbase i drøye
2 timer.
Ole-Håkon har ført logg over alt sitt fiske
siden 1988. Det har etterhvert blitt 134000

Ole Håkon med Spiss-skate
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5-ukers bobil tur i Montana med barnet
trygt festet i slynge på brystet under
elvefiske.

28.01.16 Underholdende
medlemsmøte på Tåsen.
35 fikk høre om Knut Johan RuudSandals fluefiske-opplevelser med
familien på slep.
Hele 35 deltok på møtet. Ikke alle
medlemmer, men hyggelige folk for det.
Kanskje blir de medlemmer etter kveldens
oppplevelser ? For det var et riktig trivelig
møte i lag med Knut Johan Ruud Sandal
som til daglig jobber på forbundskontoret
(NJFF) på Hvalstad..
Han serverte et underholdende og
instruktivt kåseri om hvordan man innretter
seg med hele familen med på fluefiske i
flere verdensdeler, men primært hjemme i
Spikkestad, på hytta i Trillemarka og
selvsagt på den årlige NordNorge-turen.
Hele familien betyr han selv, kona som
gjerne får de største fiskene, bleiebarn og
bikkje.

Mye morsomt fra Knut Johan med mange
gode bilder fra Norge, NewZeland og
Montana, samt endel sannheter om
kasteteknikk, døgnfluer, fjærmygg, biller
mv.

Den største utfordringen var nok da barnet
var 3 måneder gammelt og ble tatt med på

Mange folk på januarmøtet !
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begynte å dra småtasser, noen
under målet, noen over. Det toppet
seg ved 13-tiden. Da hadde jeg
byttet til en liten ny sluk jeg aldri
hadde prøvd før. En liten smal
ørretimitasjon, gul med små røde
og sorte prikker. Et godt valg. 2
fine stekefisk, 27 og 28 cm.

FISKEN biter i marka !
Vi skulle bare en liten tur i marka
for å tette båten ved Svarten, Erik
og jeg.
Men det var for fristende ikke å
prøve stengene i det fantastiske
sommerværet som nettopp hadde
gjestet oss her nord. Marginata
klekking og greier.

I Svarten fikk jeg en til omkring 27
cm. Da hadde Erik dratt 11 fisk ! 3
ble beholdt. Vi var godt fornøyd
selv om de store fortsatt viste seg
litt dovne ! Vi vet de er der.

Vi prøver Abbortjern ! Og slik ble
det. Erik med flue, jeg med sluk.
Og det var absolutt liv i leier’n.
Midt på dagen, 25 gr. og sol. Lett
bris, fisken vaket og livet var
herlig. Det varte ikke lenge før Erik

Red.

Vak

Stekefisk

Erik i aksjon
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Oslo Sportsfiskere Regnskap pr. 31-12-2015
Faktisk
2015

Post Inntekter
200
201
202
204
205
206
207
302
208
305
314

Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg bøker, merker og caps
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Event/Kurs
Medlemsmøter
Holmenbua bidrag og støtte
Refusjon strøm
Turer/arrangementer

1)

316 Støtte NJFF, momsrefusjon

209 Grasrotandelen
Støtte NJFF, Sportsfiskets år
307 Andre Inntekter
Sum inntekter

25 000
200

3 000
2 000

14 185
-

5 566

6 000

8 164

-

10 000

-

5 000

5 000

1 000

24 409
405
136 611

23 000
6 000
2 000
138 200

22 938
10 000
4 264
146 696

Faktisk
2015

Post Utgifter
300 Administrasjon
FastFisk Trykk
301
Porto mm.

Faktisk
2014

24 919
689
15 396
29 100
9 600
14 898
3 230
3 399
-

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter
317 Sommertur (egenandel)

Budsjett
2015

12 000
20 000
10 000
14 000

Budsjett
2015

25 025
21 251
11 369
28 500
-

Faktisk
2014

13 205
10 635
4 480

9 000
11 000
5 000

7 544
10 570
8 470

24 555

20 000

19 799

303 Gaver og blomster
317 Sommertur

371
8 400

1 000
6 000

1 445
1 925

314 Turer og arrangementer

3 084

2 000

2 135

315 Barneaktiviteter

3 000

5 000

4 274

27 565

19 000

18 967

43 190

8 000

3 610

309 Kontingenter
313 Kurs/Seminar/temakvelder

990
4 590

1 000
14 000

890

204 Utgifter ved salg på Holmendammen

8 005

7 500

5 656

5 806
157 876

8 000
5 500
122 000

5 117
12 210
102 612

-21 265

16 200

44 084

302 Medlemsmøter

2)

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)

3)

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.) 4)

202 Innkjøp reklamemateriell
310 Hjemmesidene
307 Andre utgifter
Sum utgifter
Driftsresulat-1
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Extraordinære inntekter

2015

Overførsel fra OS Castingfond

Budsjett

2014

60 000

Oveførsel fra BYM (momsrefusjon)
Oveførsel fra BYM (momsrefusjon-2)
Overførsel Spillemidler

165 207
64 245
445 000

Driftsresultat-2

713 187

Avsatt til HD anleggsfond

200 000

Avsatt til gjeldsforpliktelse
5)
Tilført fri egenkapital (89 452 - 21265)

445 000
68 187

34 084

Sum disponeringer

713 187

44 084

Avskrevet gammel Holmenbod

16 200

44 084

10 000

Nedskrivning Nye Holmenbua

400 000
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Noter til regnskapet 2015
1) Lukket kurs for spesiell gruppe
gjennom et event-selskap

9600

2) Medlemsmøter:
- Foredrag
- Leie
- Innkjøp julebord
- Innkjøp andre møter

10466
5985
6774
1330
24555

3) Holmenbua drift:
- Reparasjon bil ifbm. vannfylling
- Septiktømming
- Nye Vimpler
- Strøm
- Forsikring
- Diverse

8900
8215
2548
3367
3664
871
27565

4) Holmenbua anlegg:
- Røropplegg med urinal toalettrom
- Dispensasjonssøknad PBE delesak
- Nabovarsling
- Reparasjon takrenne
- Rep. Brygge
- Utstyr, anskaffelser, innredning, maling

5) Spillemidler:
Vi har mottatt penger uten at krav om
festetomt er oppfyllt ennå. Risiko for
tilbakebetaling er tilstede. Inntil videre
settes beløpet på konto og behandles
som en mulig gjeldsforpliktelse.

8735
11784
663
4371
910
16727
43190

445000

Oslo 7.3.2016
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OS Balanse pr. 31.12.2015
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Balanse OSK konti pr. 31.12.2015

Castinggruppens fond kto. 9001.07.76189
Fond pr. 31.12.2014

66 866,90

Opparbeidede renter
– omkostninger pr. 26.6.2015

425,75
------------67 292,65

Overført til OS Folio 26.6.2015
Overført OSK Brukskonto 26.6.15

60 000,00
7 292,65
67 292,65

Fond pr. 31.12.2015 (konto oppgjort)

0

Castinggruppens kto. 5001.68.82256
Saldo pr. 31.12.2014
Overført fra OSK-fondskonto
Overført fra OSK-kontantkasse
Omkostninger
Renter 2015

4.257,82

-

7 292,65
692,50
99,03
81,86

Netto inn

7.967,98

Saldo pr. pr 31.12.2015

12.225,80
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Balanse OS Fondskonto pr. 31.12.2015

Oslo Sportsfiskeres fond kto. 9004.07.00349
Fond pr. 6.12.2015 (konto opprettet)
Innskudd 8.12

0,00

600.000,00

Opparbeidede renter
– omkostninger pr. 31.12.2015

532,00

Fond pr. 31.12.2015

600.532,00

Her var det akkurat plass til Simen Corneliussen med markaørret.
Det biter som sagt i marka nå !
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Oslo Sportsfiskere Budsjett 2016
Post

Inntekter

Faktisk 2015

200
201
202
204
205
206
207
302

Budsjett 2015

Budsjett 2016

Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg bøker, merker og caps
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Event/Kurs
Medlemsmøter
Holmenbua bidrag og støtte
305 Refusjon strøm
314 Turer/arrangementer

24 919
689
15 396
29 100
9 600
14 898
3 230
3 399
-

25 000
200

3 000
2 000

15 000
3 000

316 Støtte NJFF, momsrefusjon

5 566

6 000

5 500

-

10 000

-

5 000
24 409
405
136 611

5 000
23 000
6 000
2 000
138 200

5 000
23 000
120 500

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter
317 Sommertur
Grasrotandelen
Støtte NJFF, Sportsfiskets år
Andre Inntekter
Sum inntekter

Post

Utgifter

Faktisk 2015

12 000
20 000
10 000
14 000

Budsjett 2015

29 000
7 000
13 000
20 000
-

Budsjett 2016

300 Administrasjon
FastFisk Trykk
301
Porto mm.

13 205
10 635

9 000
11 000

14 000
11 000

4 480

5 000

5 000

302 Medlemsmøter

24 555

20 000

30 000

303 Gaver og blomster
317 Sommertur

371
8 400

1 000
6 000

1 000
8 500

314 Turer og arrangementer

3 084

2 000

5 000

315 Barneaktiviteter

3 000

5 000

10 000

27 565

19 000

20 000

43 190

8 000

65 000

990

1 000

1 500

313 Kurs/Seminar/temakvelder

4 590

14 000

5 000

204 Utgifter ved salg på Holmendammen

8 005

7 500

8 000

-

8 000

8 000

5 806

5 500

50 000

157 876

122 000

10 000
252 000

-21 265

16 200

-131 500

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)
306

Holmenbua anlegg (vedl. / invest.)
1) engangsavgift for festetomt

309 Kontingenter

202 Innkjøp reklamemateriell
Hjemmesidene
2) Investering nye www-sider
Verveutgifter
Sum utgifter
Driftsresulat-1

30

Hvem blir ”Årets fisker” 2016 ?
I 2015 kunne vi hedre vinnere i 6 av de 7 klassene vi har utpekt til tellende klasser i
foreningens konkurranse om største fisk i kalenderåret. Det synes vi er bra, men vi vet
det er flere som glemmer å melde inn eller ikke synes det er noen vits.
Husk at denne lille konkurransen inspirerer andre til også å bli med og viser også de
store muligheter til å få fisk i marka og andre steder. I år har vi satt opp kr. 500.- i
pengepremie for største fisk i en klasse. Dette får du i tillegg til flott plakett med
inskripsjon dersom du har den største fisken.
Er du på fisketur så ta med kamera eller mobilen så du kan dokumentere fangst og
sannsynliggjøre størrelsen. Vi må også få vite i hvilket område du fisket og utstyr
fisken ble tatt med.
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 !

Ørret, prakteksemplar (foto: Geir Granli)
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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 og fb

Stiftet 1932
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