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Fra damåpningen 2. mai. Tommy Aarkvisla foredrar om Winston-stenger
(Foto: Geir Gundersen)
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Bankkonto. 5001.06.26096
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STYRET fra 21.3.2017
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:

Viggo Kristiansen

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

97515127
67545921

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:

Oddvar Ringstad

Irisveien 24, 0870 Oslo
oddvar.ringstad@dynea.com

92084620

Suppleant:

Geir O. Tidemandsen Rødbergveien 88D, 0593 Oslo,
geirtide@gmail.com

48135520

Suppleant:

Johan Grønning

92239408

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

UTVALG
Møteutvalg:
Turutvalg:
OFA-oppmann:
FastFisk red.:
Web.red.:
Vaktmester dammen:
Ungdomsutvalg:

Erik Andersen, Geir Granli, Viggo Kristiansen
Faste turer (Geir Gundersen, Simen Corneliussen)
Erik Andersen
Stein Wines email: stein-wi@online.no
Geir Granli, Geir Gundersen - Harald Hovde red. isfiskesider
Johan Grønning, assistent : Stein Wines
Simen Corneliussen,

REVISORER
Tore Raaer,

VALGKOMITE
Odd Eriksen, Harald Andersen

CASTING-STYRET (fra mars 2017)
Dan Otto Isachsen, Geir Granli, Viggo Kristiansen, Espen Mykløen
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mulighet for å kjøpe egne Oslo
Sportsfiskere jakker med logo. Mer
informasjon om plaggene og kjøp,
finner du lenger bak i bladet.

Formannen har ordet

Så langt har vi fått gjennomført to
kastekurs på dammen, og vi har et tredje
kurs i begynnelsen av juni. Disse
kursene bringer inn gode inntekter til
foreningen, som muliggjør gode tilbud
til våre medlemmer. Retter en takk til
alle våre instruktører og frivillige som
stiller opp, og bidrar til at kursene blir
vellykket.
På vegne av styret vil jeg åpne med å
rette en særdeles stor takk til Stein
Wines, som gikk ut av styret som
sekretær på årsmøtet i mars.

Dugnaden ble vel gjennomført i april.
Tusen takk til alle dere frivillige som
stilte opp, og gjorde anlegget
presentabelt etter vinteren.

Gjennom sine 18 år i styret har Stein
gjort en uvurderlig innsats for
foreningen, og uten hans utrettelige
arbeid ville vi ikke hatt det flotte
anlegget, som vi har, på Holmendammen. Det er på bakgrunn av dette
arbeidet at Stein i fjor ble tildelt
utmerkelsen «Den Springende Ørret».
Styret vil uten tvil merke Steins fravær i
styret, og det blir store sko å fylle for
nestemann. Vi er derfor glade at Stein
fortsetter som redaktør for «Fast Fisk»
og vaktmester på Holmendammen
sammen med Johan Grønning. Han vil
også ha enkelte regnskapsførende
oppgaver sammen med Erik.

Damåpningen ble foretatt 2.mai, med
godt oppmøte. Tommy Aarkvisla og Jon
Erlend Sundnes, fra Nordisk Fiskeutstyr,
bidro til en flott åpning i det fine været.
Styret jobber med å få til flere
arrangementer på klubbkvelden
fremover. 23.mai kommer Jarle
Strandberg fra Norges Castingforbund
til oss, og vil holde en liten
kastedemonstrasjon.
I slutten av april hadde vi for tredje året
på rad, en tur til Sverige sammen med
Oslomarka JFF. Vi var totalt 19
personer på tur, og fangstene ble bedre
enn fjorårets tur. Det er lagt ut en liten
rapport fra turen på våre Facebooksider.
Vi håper flere blir med oss til neste år,
som blir siste helgen i april 2018.

Det har skjedd en del ting for foreningen
siden januar. Vi har omsider fått laget
capser til våre medlemmer, som kan
kjøpes for 150,-kr. Det vil også bli
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Båten «vår», som ligger i Øyungen
ovenfor Skar i Maridalen, ble klargjort
14.mai, og kan benyttes av alle som er
med i prosjektet «1 nøkkel 100 båter».

tur med overnatting i telt og steinbuer,
og alle ordner selv sin egen mat.
Til slutt en liten brannfakkel. Styret har
vedtatt å legge ned det tradisjonelle
Julemøtet i desember. Planleggingen om
en erstatning for Julemøtet er i gang.
Hvis du har meninger om denne
beslutningen eller ideer til møtet, vil vi
gjerne høre det fra deg.

Årets sommertur blir lagt til området
rundt Svorksjøen i Sør-Trøndelag i
begynnelsen av juli. Som alle våre turer,
blir denne også kraftig subsidiert av
foreningen. Les mer om turen, og
påmelding lenger bak i bladet. Hvis du
ikke har mulighet til å delta på denne
turen, så fortvil ikke. Det er planlagt en
«uoffisiell» foreningstur til Hardangervidda i uke 32. Planen er å oppholde seg
i Geitvassdalen, fra Lågaros og nedover
vassdraget. Dette blir en mer «primitiv»

Bare et kast til.
Geir H. Gundersen
Formann

Til venstre ser du formannen ikledd ny
grønn caps og navy-blue jakke med OSlogo. Ganske stilig antrekk, ikke sant ?
Caps kan kjøpes for kr. 150.- kontant på
bua (eller med VIPPS). Vi har et lager på
bua. Alternativt send bestilling til
geir.h.gundersen@gmail.com.

Jakken koster kr. 700.- Også denne
bestilles ved melding til Geir. Det ligger
også en bestillingsliste på dammen som
man kan skrive seg på. Husk å melde fra
om ønsket størrelse, M, L, XL, XXL.
Jakkene er av wind-breaker type, lett og
ledig. Jakkene er ikke lagervare så de må
bestilles fra leverandør. Vær derfor rask
med å melde fra om du ønsker jakken.
Red.
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Sekretæren takker av.
Den eneste overraskelsen på årsmøtet 23.3.2017 var vel kanskje at jeg (sekretæren)
ikke tok gjenvalg. Også Harald Andersen gikk ut – pga jobb forhold. Inn på ledig plass
gikk Viggo Kristiansen og inn som varemedlemmer kom Oddvar Ringstad og Geir
Tidemandsen . ”Nye” stødige karer som styret vil få glede av.
Så hvorfor gikk jeg ut ? Pensjonist og med masse tid – eller ? Vel, jeg har sittet i styret
siden 1998, som sekretær siden 1999 og redaktør fra 2000. Og jeg har hatt nok å gjøre
kan man si. Det er vel mye min egen skyld. Jeg har villet ha mye å gjøre og tatt
oppgaver jeg ikke hadde behøvd å ta. Men skitt au, det har vært utfordrende og
spennende og det er hva jeg liker. Spesielt de seneste år med avvikling av
Preuthunhytta (dessverre – men arvesølvet måtte vi bare la gå) og kampen med
kommunen om nytt klubbhus og egen festetomt har nesten vært litt over liker nivå.
Som pensjonist er det plutselig blitt slik at barnebarn begynner å vrimle. Det er ingen
spøk. Man er nesten nødt til å forholde seg til dem hvilket krever tid og tilstedeværelse.
Og så er det ”den bedre halvdel” også pensjonist, som har ledig tid som det er ønskelig
at ”noen” deltar i. Jeg er heller ikke ferdig med Janitsjarkorpset mitt. Dermed må noe
vike, og det ble altså sekretærrollen i OS. Etter 18 år mener jeg det får være greit.
Jeg har fått oppleve svært mye positivt i foreningen. Mange hyggelige spreke karer med
enorme erfaringer i fiske og fangst har jeg blitt kjent med. Unike kunnskaper innen
fiske, fiskeområder, fisketeknikker og historiekunnskap har de hatt og delt. Det har
vært en glede å delta i det gode selskap og fått være med å føre foreningens stolte
tradisjoner videre. Jobben i OFA (9 år i styret) ble en god og interessant attåt-oppgave.
Egentlig var det OFA og lagsmedlem som var målet da jeg ble medlem i OS i 1994.
Men så det ble det sannelig omvendt !
Helt ferdig er jeg ikke. FastFisk vil jeg ta hånd om en stund til. Vi får se hvordan det
går ! Takk alle sammen for det givende fellesskap.
Stein.

Nedenfor - flott blomsterhilsen fra styret
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Aktiviteter fremover.

Hver tirsdag fremover. Treff på dammen . På enkelte vil det komme besøk fra
leverandører.
27-28.mai

NM fluekasting på dammen.

1 uke av juli

Foreningstur til Hølonda ved Svorkmo. Se omtale i forrige FastFisk.
Egenandel pr. person kr. 500.- Påmelding til formannen Geir Gundersen
97151079. Overnatting i hytter. Båt. Flere vann i omegnen i turavstand.

2uke av august. – ”Uoffisiell” tur på Vidda under ”barske” forhold. Snakk med
formannen om denne turen til Geitvassdalen.
22. august

Klubbmesterskap / Fylkesmesterskap fluekasting på dammen

9. september Lørdags - kastetreff på dammen (Mathis-dagen).
17-19.sept.

Harr tur – Østerdalen / Trysil. Kontakt Geir Granli , 90953450

VAKTLISTE HOLMENDAMMEN
1. halvår 2017 (kl. 18 -21)

MAI

JUNI
Tirsdag 9.5
Onsdag 10.5 kurs
Torsdag 11.5 kurs
Tirsdag 16.5
Tirsdag 23.5
Lørdag 27.5 NM
Søndag 28.5 NM
Onsdag 31.5 kurs

Geir Gundersen
Simen Corneliussen
Erik Andersen
Johan Grønning
Geir Tidemandsen
kl. 0800 – 1600 Dan Otto/
Geir Tidemandsen
kl. 0830 - 1600 Viggo /
Dan Otto
Geir / Geir ++
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Tirsdag 6.6
Viggo Kristiansen
Onsdag 7.6 kurs Torsdag 8.6 kurs Tirsdag 13.6
Oddvar Ringstad
Tirsdag 20.6
Kjell Grønningen
Tirsdag 27.6
-

ikke har spesielle innvendinger så sant
vi sender inn en formell boresøknad. Vi
har også spurt hva BYM mener. Vi får
svar i løpet av mars. I verste fall setter
de foten ned. Mer sannsynlig er det at de
ber om å få fjernet boreslam. Vi har søkt
om å deponere det bak hytta. Årsmøtet
antydet at det vil være en fordel om
slammet samles i container og kjøres
bort selv om dette fordyrer prosjektet en
del.

Referat fra årsmøte i Oslo
Sportsfiskere, 2017
Sted:

Tåsen Seniorsenter

Tid:

Tirsdag 21. mars 2017,
kl.1900

Tilstede:

19 av foreningens
medlemmer

Formannen, Geir Gundersen ønsket
velkommen.

Nettsidene ble også kommentert. Styret
vil benytte de muligheter som vår
domene-leverandør One.com tilbyr for
å utvikle nye www-sider selv. Dette blir
vesentlig rimeligere og enklere enn å
utvikle noe vha. konsulentfirma el. Det
ligger muligheter for administrator. Vi
må bare få aktivert våre administratorrettigheter som er foreldet. Dette krever
litt papirarbeid, men er løsbart.

a). Konstituering.
Godkjenning av innkallelsen.
Innkallelsen ble godkjent. Møtet satt
kl. 1905.
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
Valg av dirigent / ordstyrer med mer.

Årsmøtet anbefalte styret å tenke seg om
slik at fordelingen av stoff på Facebook
og www-sidene blir best mulig
balansert, med www- som det styrende.

Som ordstyrer ble valgt Geir
Gundersen,
Til å undertegne protokollen ble valgt
Harald Andersen og Geir
Tidemandsen. Tellekorps ble ikke
valgt.

c). Regnskap o g balanse 2015.
Erik Andersen gjennomgikk
hovedpostene i resultat regnskapet.

b). Årsberetning for 2015.
Geir gjennomgikk årsberetningen side
for side. Fyldig årsberetning ble
publisert i januarnummeret av FastFisk (
no.1/2017. )
Det ble orientert nærmere om vanntilførsel til bua. Styret har kontakt med
Værås brønnboring som kan gjøre
jobben for ca. kr. 50.000 (billigst av 2).
Vi har vært i kontakt med VAV som

De største postene er spesifisert i noter
til regnskapet.
Drifts inntektene utgjør kr. 135.283
hvorav kr. 33.710 skyldes de gode
fluekastekursene i år igjen. Utgiftene
beløper seg til 176.349 noe som gir et
underskudd på kr. 41.066. Underskuddet
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skyldes i sin helhet kostnadene til
kommunen ifbm. delesaken. Dette er en
engangsavgift på kr. 60.210 for egen
festetomt.

kr. 4676,00. Regningen er oppgjort
tidlig i 2017.
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 opplest av Tore
Raaer.

En post på kr. 4676 for anskaffelse av
en Castingstang er ført som investering i
balansen . Dette er et utlegg for
Kastegruppen. Posten er dekket inn fra
Kastegruppens konto i 2017.

d). Innkomne forslag og saker fra
styret.

Erik og Stein kommenterte balansen der
aktiva utgjør kr. 1.065.337 etter fornyet
avskrivning av 400.000 på bua. Bua
utgjør nå kr. 363.369 på aktivasiden og
årsmøtet mente dette kunne stå videre.

Forslag fra styret.
Det forelå ingen forslag.
e). Kontingentandel.

Gjeldsforpliktelsen til kommunen er
frigjort siden festetomten formelt er på
plass og tilbakebetalingsspøkelset av
spillemidler er borte.

Det var ingen forslag til endring av
kontingentandelen. Fullmakt til styret
om evnt. 5% påslag som ble vedtatt på
årsmøtet 2008 står inntil nytt vedtak
gjøres. Fullmakten er hittil ikke
benytttet.

Fri egenkapital utgjør dermed kr.
865.337 hvorav ca. 700.000 er cash.
Det ble også i år spurt om leieinntekter
fra andre aktører på dammen som
fortsatt er oppført med kr. 0. Dette
skyldes manglende interesse fra våre
forbindelser. Noen mener fortsatt at
enkelte har vært på dammen uten å
betale leie. Styret gjentok redegjørelsen
fra i fjor om at vi vanskelig kan styre
private tiltak på dammen uten at de blir
tatt ”på fersken”.

f). Budsjett.
Geir Gundersen gjennomgikk budsjettforslaget som innebærer et antatt
årsunderskudd på kr. 50.670. Dette
skyldes in hovedsak engangsutgifter til
brønnboring etter vann på bua og
investering i nye Caps med OS-logoen.
Det ble noe diskusjon om budsjettet med
spørsmål og forslag fra de fremmøte.
Dette dreide seg primært om følgende:

Stein redegjorde for Kastegruppens
regnskap som i praksis består av en
bankkonto uten bevegelser utenom
renter. Kontoen utgjør ved årsskiftet kr.
12.286,93 med en uoppgjort regning på

- Foredragsholdere på møtene.
Budsjettet økes med 10.000 for å
kunne leie inn spesielle
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foredragsholdere som kan trekke
flere folk til møtene. Styret mente
møtene i 2016 har vært gode med
ganske godt besøk. Markedet for
gode foredragsholdere har imidlertid
blitt mindre og de gamle går igjen.
Mer vrient å finne de virkelig gode
foredragsholderne.
Styret vil imidlertid ta ballen og
legge seg i selen for å opprettholde
og om mulig øke standarden på
foredragsholderne ved å åpne
lommeboken.

vanlig siden Stein trer ut av
sekretærrollen . Også Harald Andersen
trer ut, som varamedlem.
Komiteen foreslår at Viggo går inn på
sekretærplassen. Haralds plass fylles av
Oddvar Ringstad, mens den siste ledige
varaplassen ikke er fylt.
En rekke personer har blitt forespurt
men det har vært svært vanskelig å få
napp. Alle er opptatt eller kvier seg.
På åpen forespørsel til årsmøtet fra Odd,
tilbød Geir Tidemandsen seg å ta en
varamann-plass.

- Drift Holmenbua.

Mht. Sekretærrollen minnet Jan om at
oppgavene som Stein har hatt har vært
svært omfattende og at styret bør ha en
plan for å få plassert oppgavene på en
fornuftig måte.

Budsjettet økes med 4000.- til å
finansiere ytterligere tømming av
do-tanken. Det er sannsynlig at det
blir brukt mer vann når brønnvann er
på plass. Det betyr mer press på
tanken. I 2016 ble tanken tømt 2
ganger.

Styret besvarte dette ved å vise til en
rollefordeling fra Stein som styret vil
arbeide videre med slik at sekretærrollen
blir levelig.

- Caps.

Årsmøtet valgte deretter de enkelte
nominerte ved akklamasjon.

Det blir i 2017 kjøpt inn caps som
vist i budsjettet. Inntektssiden bør
reflektere at caps vil bli solgt til
medlemmene for kr. 150.- Dette
gjelder dog ikke de som stiller opp
for foreningen i offisielle
sammenhenger. De får gratis caps.

Styret i OS Kastegruppe ble supplert
med Geir Granli som går inn på plassen
etter Geir Tidemandsen. For øvrig sitter
Dan Otto, Viggo og Espen Mykløen
videre i dette styret.
Etter valget er fordelingen av vervene
som følger:

Møtet tok nå pause kl. 1950 – 2010.
g). Valg

OS Styre:

Odd Eriksen redegjorde for
valgkomiteens oppgaver som denne
gang hadde vært noe mer vrien enn

Formann:
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Geir Gundersen
Gjenvalgt for 2 år)

Nestformann:

Geir Granli
(ikke på valg)

Kasserer:

Erik Andersen
(ikke på valg)

Sekretær:

Viggo Kristiansen
(Ny – valgt for 2 år)

Revisorer:
Tore Raaer

(gjenvalgt) .

Også her bør vedtektenes krav om 2
revisorer endres.
Rådet:

Styremedlem:

Simen Corneliussen
(Gjenvalgt for 2 år)

2017 – 2020

Bjarne Fenn
Harald Hovde

Styremedlem:

Kjell Grønningen
(ikke på valg)

2016 – 2019

Knut Vadholm
Harald Julsrud

1. Suppleant:

Johan Grønning
(Gjenvalgt for1 år)

2015 – 2018

Harald Sund
Hallvard Lid

2. Suppleant:

Oddvar Ringstad
(Ny – valgt for 1 år)

2014 – 2017

Odd Eriksen
Per Karlsen

3 .Suppleant:

Geir Tidemandsen
(Ny – valgt for 1 år)

Geir Gundersen overrakte tilslutt Stein
Wines en vakker bukett for innsatsen i
styret gjennom 18 år. Stein takket for
blomster og takket for seg med noen
gode ord om de mange fine og
utfordrende år i styret. Spesielt takket
han igjen for fjorårets hedring med ”den
springende ørret” som han hadde satt
spesielt pris på.

Castinggruppens styre:
Leder

Geir Granli
(Ny-valgt for 2 år)

Medlem

Viggo Kristiansen
(gjenvalgt)

Medlem

Espen Mykløen
(ikke på valg)

Medlem

Stein vil fortsette som redaktør i
FastFisk og ha enkelte spesialoppgaver
for styret i en overgangsperiode det
nærmeste året.

Dan Otto Isaachsen
(ikke på valg)

Årsmøtet hevet ca kl. 2030.
Valgkomite :
Stein Wines 22.3.2017 referent
Harald Andersen, med hjelp fra styret
Protokollsignerere:
Valgkomiteen skal normalt bestå av
flere medlemmer. Vedtektene bør
endres.

Harald Andersen
Geir Tidemandsen
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sign
sign

Hilsen fra Alf Sorknes ( 86 )

Skrytefisk ( Harr ) fra Femundstraktene der Alf fisket i mange gode år. Røa som han
kjenner godt, renner ut ved Røsanden langt nord i Femunden etter en lang tur i
grenselandet mellom Trøndelag og Hedmark helt fra svenskegrensen.
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Oslo Sportsfiskere
Regnskap 2016

Post

Faktisk
2016

Inntekter
200 Medlemskontingenter
201 Renteinntekter

Budsjett
2016

Faktisk
2015

25 435

29 000

24 919

8 001

7 000

689

-

-

202 Salg bøker, merker og caps
204 Salg på Holmendammen

10 567

13 000

15 396

205 Fluekastekurs

33 710

20 000

29 100

-

-

206 Utleie Holmendammen
207 Event/Kurs

9 600

302 Medlemsmøter 1)

17 191

Holmenbua bidrag og støtte
305 Refusjon strøm

15 000

14 898

-

3 230

-

3 399

314 Turer/arrangementer

4 500

3 000

-

316 Støtte NJFF, momsrefusjon

7 729

5 500

5 566

-

-

4 000

5 000

5 000

24 150

23 000

24 409

-

405

120 500

136 611

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter
317 Sommertur
Grasrotandelen
Andre Inntekter

Sum inntekter

135 283
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Post

Faktisk
2016

Utgifter
300 Administrasjon

Budsjett
2016

Faktisk
2015

14 047

14 000

13 205

12 665

11 000

10 635

5 120

5 000

4 480

302 Medlemsmøter 2)

24 250

30 000

24 555

303 Gaver og blomster

2 060

1 000

371

317 Sommertur

8 400

8 500

8 400

314 Turer og arrangementer

9 080

5 000

3 084

0

10 000

3 000

20 000

27 565

FastFisk

Trykk

301
Porto mm.

315 Barneaktiviteter
Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)
3)

16 660

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

66 925

65 000

43 190

990

1 500

990

0

5 000

4 590

7 960

8 000

8 005

0

8 000

-

7 592

50 000

5 806

0

10 000

600

-

Sum utgifter

176 349

252 000

157 876

Driftsresulat-1

- 41 066

-131 500

-21 265

305

309 Kontingenter
313 Kurs/Seminar/temakvelder
204 Utgifter ved salg på Holmendammen
202 Innkjøp reklamemateriell
Hjemmesidene
Verveutgifter
307 Andre utgifter 5)

Ekstraordinære inntekter

734 452

Anskaffelse Castingstang (til
Balansen)

4 676
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Noter til regnskapet

1) Medlemsmøter (inn):
- div. salg (lodd, kaffe/kake)
- egenandeler

10991
6200
17191

2) Medlemsmøter (ut):
- Foredrag
- Leie
-Innkjøp julebord
- innkjøp andre møter

8500
6300
7991
1459
24250

3) Holmenbua drift:
- Septiktømming
- Strøm
- Forsikring
- Diverse

8216
3302
3767
1375
16660

4) Holmenbua anlegg:
- Situasjonskart og VAV-kart
- Delesakskostnader PEB
- Singel
- Dugnadskostnader

790
60210
2500
3425
66925

5) Andre utgifter:
- Gravering pokaler
- Uspesifisert (differansebilag)

310
290
600

Oslo 6.2.2017 / 6.3.2017
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OS Fondskonto pr. 31.12.2016
Oslo Sportsfiskeres fond kto. 9004.07.00349

Fond pr. 31.12.2015

600.532,00

Innskudd 2016
Opparbeidede renter 2016

50.000,00
7.916,00

Fond pr. 31.12.2016

658.458,00

Castinggruppens kto. 5001.68.82256
Saldo pr. 31.12.2015
Renter 2016
Andre bevegelser

12.225,80
61,13
0,00

Netto inn

61,13

Saldo pr. pr 31.12.2016

12.286,93

Uoppgjorte regninger 2016

4.676,00

Styret 6.3.2017
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Oslo Sportsfiskere Budsjett 2017

Post

Regnskap
2016

Inntekter

200 Medlemskontingenter
201 Renteinntekter

Budsjett
2017

Budsjett 2016

25 435

29 000

25 000

8 001

7 000

8 000

-

3 000

202 Salg bøker, merker og caps
204 Salg på Holmendammen

10 567

13 000

15 000

205 Fluekastekurs

33 710

20 000

25 000

-

-

206 Utleie Holmendammen
207 Event/Kurs

6 000

302 Medlemsmøter

17 191

15 000

15 000

-

3 230

-

-

Holmenbua bidrag og støtte
305 Refusjon strøm
314 Turer/arrangementer

4 500

3 000

4 000

316 Støtte NJFF, momsrefusjon

7 729

5 500

6 000

-

-

4 000

5 000

5 000

24 150

23 000

25 000

-

4 600

120 500

144 830

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

Post

135 283

Regnskap
2016

Utgifter

300 Administrasjon

Budsjett 2016

Budsjett
2017

14 047

14 000

15 000

12 665

11 000

13 000

Porto mm.

5 120

5 000

5 500

302 Medlemsmøter

24 250

30 000

35 000

FastFisk

Trykk

301

17

303 Gaver og blomster

2 060

1 000

1 000

317 Sommertur

8 400

8 500

8 500

314 Turer og arrangementer

9 080

5 000

10 000

0

10 000

-

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)

16 660

20 000

21 000

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.)

66 925

65 000

60 000

990

1 500

1 000

0

5 000

5 000

7 960

8 000

8 000

0

8 000

13 000

7 592

50 000

8 000

0

10 000

-

600

-

2 500

Sum utgifter

176 349

252 000

206 500

Driftsresulat-1

-41 066

-131 500

-61 670

315 Barneaktiviteter

309 Kontingenter
313 Kurs/Seminar/temakvelder
204 Utgifter ved salg på Holmendammen
202 Innkjøp reklamemateriell
Hjemmesidene
Verveutgifter
307 Andre utgifter

I budsjettet er ikke tatt med ekstrakostnader (ca. 15 – 20.000) til bortkjøring av
boreslam ifbm. boring etter grunnvann. Dette ble anbefalt å gjøre av årsmøtet og
bekreftet av Bymiljøetaten i sin tillatelse av 12.5.2017.
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Våte fluer kan faktisk være tingen. Årets
hittil "største" krabat ble lurt ved å
håndtviste inn et lett nedsunket monster
av en øyenstikker inn langs myrkanten
oppe i Paddetjern. Har fått mange napp
på den måten, men dessverre få fisk på
land. Hittil. Liten vits å vente i timesvis
på vaking når man effektivt kan oppsøke
ørreten der den befinner seg. Noen
ganger i hvert fall.

Ørreten vaker igjen!
Etter en lang vinter er endelig
fiskesesongen igang igjen.
I skrivende stund er det 11 mai og isen
ligger fremdeles på de fleste vann over
400 meter i Nordmarka. Ganske sein
isgang med andre ord. Litt sånn som det
pleide å være før i tida, i gode gamle
dager, og det er vel sånn vi vil ha det?

Fikk da en ok en på tørt også oppe i
Griseputten. Den var ikke stor men
særdeles etterlengta. Det er noe eget
med ørret tatt på tørrflue – det visuelle.

Ting var bedre før. I hvert fall en del.
I Østmarka gikk isen allerede den første
helga i april så jeg har allerede ti turer
bak meg inne i de dype ulveskoger, har
dog ikke møtt på noen gråbein ennå og
regner ikke med å gjøre det heller. Er
ganske sky og lettskremt den karen!
Heldigvis.
Ørret har det blitt dårlig med selv om
jeg har fått fisk både på vått og tørt.
Størrelsen derimot har det hittil vært lite
å rope hurra for. Som vanlig det også.
Østmarka er vel og bra, men det er først
når det våres skikkelig i Nordmarka at
fiskesesongen for alvor setter fart.
I øst er jeg mer enn fornøyd med en
kvartkilos mens jeg i Nordmarka synes
jeg bør lure en på minst fire hekto før
jeg blir skikkelig fornøyd. Sånn har det
alltid vært for meg i hvert fall. Nytt av
året er at jeg har krøpet til korset og har
begynt å fiske med øyenstikkernymfer.
Jepp, jeg innrømmer det gladelig, uten
unnskyldninger og totalt blotta for dårlig
samvittighet.

Kjell med ørret

Fangst eller ikke fangst; bare det å være
på plass i skauen tidlig i april måned er
mer enn nok for meg. Høre lydene av
fugler, insekter og kanskje også et og
annet dyr. Og frosk! Ørret skal jeg etter
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planen få mer enn nok (...) av seinere i
sesongen så bare det å ligge under ei
bjørk mens humla suser er tilfredsstillelse mer enn nok for en vinterstøl
sportsfisker.

drømmen. Stort sett faktisk alltid hvis
jeg skal være ærlig, og som nyoppnevnt
storjuger bør jeg jo være nettopp det.
Men ærlig talt; jeg juger aldri om fisk og
størrelse. I hvert fall ikke i edru tilstand.

Rekreasjon kalles det. En gratis lykkepille. Naturens egen.

Den 22 juli bærer det nordover mot tre
uker med forhåpentligvis knallfiske i
Sulitjelma/Saltfjellet. Kart er nøye
studert og gamle tabber analysert. I år
kan faktisk ingen stoppe meg. Bortsett
fra været da. Tre uker med regn og
nordvest kan ta knekken på hva som
helst. Men det blir slett ikke regn der
oppe denne sommeren, bare sol! sol!
sol!

Fra og med 20 mai er det Nordmarka
som gjelder. Døgnfluer og maur. Kom
til onkel! Drømmen om å bryte tokilosgrensa er der som alltid, og kanskje
skjer det i år? Trua har jeg og den kan
flytte både fjell og fisk.
Mitt drømmescenario er å ramle midt
oppe i en episk stokkmaursverming
mens jeg befinner meg ved et av de
beste vannene i Nordmarka. Har man
den riktige flua da kan man fort gjøre
storeslem. Imitasjonene har jeg i boksen
så det er bare å komme deisende ned i
vannet kjære maurvenner.

Resultatet av sommerens fiske kan dere
lese alt eller ingenting om i høstens
utgave av Fast Fisk. Det er bare å glede
seg...trur eg.

Mvh Kjell Grønningen.

Det er lov å drømme. Selv i det herrens
år 2017. Ofte blir det også med

Turid (Kjells
kone) får rett
som det er flott
ørret ! Red.
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første dag, men med en god fin hyggelig
dag-2. Og som vanlig har det vært mange
gode tilbakemeldinger. Folk er veldig
positive, glad for å kunne varme seg inne
og glad for å bli så godt tatt hånd om av
instruktørteamet Geir Granli, Geir
Gundersen, Tom Syversen, Geir
Tidemandsen og Jan Hallangen.

SMÅNYTT
12.5 Status brønnboring.
Vi starter med den hyggelige meldingen
om at Bymiljøetaten etter 9 ukers
behandlingstid har gitt oss tillatelse til å
bore etter grunnvann. Men vi må, som
ventet, få fraktet bort bore-slammet. Det
innebærer en betydelig merkostnad, men
ikke verre enn at vi til sammen greier det til
en kostnad som er til å bære. Omtrent
10% av det som ville være kostnaden ved
å legge inn offentlig vann/kloakk.
Styret vil avgjøre om vi setter i gang
allerede i slutten av juni eller tidlig på
høsten. Været vil avgjøre da tur stien bør
være så tørr som mulig for det tunge
utstyret som skal på plass.

Instruktørteamet på dammen i nye flotte jakker
med caps ! ( Geir Granli, dessverre fraværende på dette bildet)

Red.

Oppsamlingsheatet i juni blir sikkert også
fint. Litt mer spennende med Deloittekurset der planen også er å invitere til
praktisk fiske.

26-27.4 / 10-11.5 Kurs på dammen
Det er i skrivende stund avviklet 2 flotte
kastekurs med til sammen 40 deltagere på
dammen! Tilstrømningen har vært så stor
at et ekstrakurs er satt opp i juni med om
lag 15 deltagere og så blir det et firmakurs
for 6 deltagere i Deloitte i månedskiftet
mai/juni. Fantastisk. Dette blir det
klingende mynt av.

Red.

06.05.17 Sommerlig på Langåra,
men kun 1 fisk på 8 mann
Sol og 22 gr. Vindstille og smul sjø. Masse
folk i båtene sine, men fisken var lite
bitevillig.

Vi var 8 håpefulle som møtte Dan Otto på
båtplassen ved Vollen i Asker kl.
1000. Fire av oss ble landsatt på Langåra
hvor vi dumpet opp i en hel gjeng som
plukket søppel med Erna Solberg og
Oslofjordens friluftsråd i spissen. De 4
andre dorget fra Dan Ottos båt.

Noen er inne og lærer knuter

Det første kurset ble holdt i godt fint
vårvær – etter at sneen gikk dagen før !
Heldig med den. Det neste nå i mai ble litt
skjemmet av surt iskaldt vær med sludd
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04.05.17 Strålende vær på
damåpningen 2.mai

Vi fire landsatte var i kontakt med fisk,
også sjøørret men den var ikke bitevillig.
Kun Stein (red) fikk lurt på en torsk (1,2
kg), så det ble tross alt ikke bomtur.

Nydelig dag med sol og vårlig temperatur
under sesongåpningen på dammen.

Ved lunsjtider samlet vi oss ved brygga
mot middagsbukta samlet vi oss til reker
og loff med tilbehør og nøt den flotte
dagen. Vi var ikke alene. Det minnet
nesten om St.Hans. Mange båter i alle
størrelser og masse folk som slikket sol ,
piknikkerte og til og med badet. Tøft i de
antatt 14 gradene i vannet.

Flagget opp presis kl. 1800.

Folk nøt dagen på dammen med div.
servering og salg/demonstrasjon av
Winston-stenger fra Nordisk Fiskeutstyr.
Jon Erlend og Tommy Aarkvisla var der fra
leverandøren og Tommy fortalte og
demonstrerte som bare han kan det. Til og
med svanene fulgte interessert med.
Omtrent 35 var innom, kanskje flere. Og
VIPPS-omsetningen var god. Folk har fått
øyne opp for denne muligheten når cash
er mangelvare. Flere kjøpte den nye fine
OS-capsen i grønt med gullørret-emblem.

Fint i middagsbukta – for de solslikkende

Vi gav opp mer fiske og koste oss i solen
med den gode maten og praten ! Og så
tøffet vi hjem ved 4-tiden (Dan Otto, Per
Karlsen, Jan Johnsen, Bjørn Borgen,
Harald Andersen, Erik Andersen, Hallvard
Lid og Stein) godt fornøyd med dagen. Det
er ikke alltid mye fisk som teller.

Red.
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29.4 – 1.5 Grebbestad

normal dugnad på dammen med raking,
kvisting, rydding og vask.

Som tidligere år dro Oslo Sportsfiskere og
Oslomarka JFF til Grebbestad 28.04 til
01.05 for å prøve lykken etter sjøørreten.
Vi var i år totalt 19 sjeler på tur. På grunn
av tidligere erfaringer valgte vi å legge
turen til slutten av april i håp om at varmen
skulle gi oss bedre fiske. Været var perfekt
og forholdene fine, men de store fangsten
uteble.

Hele 17 mann var med. Meget bra med de
dårlige (tidlige) værutsiktene.
Omlag 20 sekker med hageavfall og div.
kvist ble kjørt bort og bakrommet er nå
ryddet slik at det er mulig å manøvrere der
inne. Det er til og med ledig plass til bøker
og arkiver som gamle-sekretæren har på
lur annet sted (opprinnelig fra Preuthunhytta).

Vi fikk riktig nok mer og finere fisk enn i
fjor, men det var fremdeles mange som ble
fiskemunker. Uansett – vi prøver igjen
omtrent samme tid til neste år, og vi har
alltid plass til flere på disse turene som er
sosiale, trivelige og lærerike.
Geir Gundersen

I hvert fall litt ryddigere !

Bua er klar for innrykk ! Bryggene er rene
og fine.
Red.

26.02.17 Lyseren, FM Oslo med innlagt
KM for Oslo Sportsfiskere
Resultatene fra FM Oslo på Lyseren

Listen finner du på :
Adrian Myhre ble ikke fiskemunk med en sjøørret på 1470 gram.

http://www.oslosportsfiskere.
no/isfiskeresultater/FMOslo2017.htm

25.04.17 Dugnaden som nesten
snedde bort

Kjell Kolstad ble Fylkesmester for andre år
på rad, og dermed også klubbmester i
Oslo Sportsfiskere for andre år på rad.
Vi gratulerer!

Sne og kulde om morgenen snudde til
varmere og bart mot kveld og reddet
dugnaden.

Heldigvis gikk all den nye sneen bort i
rekordfart i løpet av dagen og det ble en
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Pallen i FM Oslo individuelt.

23.02.17 Runar Kabbe om fiske i
Oslofjorden
Litt av hvert om havabbor, sjøørret og
annen fisk i fjorden gjennom et helt år.

Runar trekker folk. Vi talte omkring 30
tilhørere som fikk en gjennomgang av
Runars fiske i Oslofjorden som han startet
med i 1994. Han fikk sin første havabbor i
1996, men fisken var kjent i fjorden
allerede fra 1980 da det gikk en stor
grunnstamme inn i fjorden. Den største
Hav abboren hans stammer fra 2010, en
fisk på drøye 4 kilo.
Gullaget fra Oslo Sportsfiskere.

Runar med en solid Havabbor

Og det ble mye om Havabboren, som vel
har blitt Runars hjertebarn. Det var godt
fiske etter denne kampfisken i perioden
1997 -2009.
Den trives best i varmere vann enn
sjøørreten og på kupert grunn hvor den
jakter brisling og sild. Den biter gjerne om
ettermiddagen når solen har varmet en
stund. Du får den på flue imitasjoner av
brisling, blålig sild, reke og tobis.

Bronselaget fra Oslo Sportsfiskere.

Fra september forsvinner fisken mer eller
mindre på dypere vann hvor den spiser
seg opp gjennom vinteren.
I årene 2009 – 2011 dabbet havabborfisket
kraftig av grunnet gjennomgående kaldere
vann og overfiske av fjordens yrkesfiskere.

Vi gratulerer alle sammen, sterk innsats
som vanlig i Fylkesmesterskapet.
Skrevet av Harald Hovde
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I 2012 – 14 var fisken helt borte, for så å
dukke opp igjen fra 2016. Det er mao. nytt
håp for fisken som nå må få tid til å vokse.
Den vokser sent.

26.01.17 Morten Harangen om de 4
store :

Men vi fikk altså hele året fra Kabbe.
Sjøørreten er jo kjent for mange. Senvinter
og vår er bra. Temperatur er viktig. Ved
17gr. forsvinner den. Flo og fjære betyr
noe. Bevegelser i vann og strøm er også
viktig.
Den jakter på byttedyr på flyttefot.
Børstemarkimitasjoner er fine fluer til å
lokke sjøørreten ved lave temperaturer (5 6 gr.). Et undervurdert tema er pålandsvind. Det er bra føre tidlig en vårdag.

Noe skuffende møtte bare 21 til et nytt
møte med Harangen som vi etter hvert
kjenner godt. Og han leverte igjen, denne
gang med fokus på laksefiske. Før bedrev
Morten kun ørretfiske. De siste 6-7 årene
har det gått både i laks og ørretfiske.

river Dee, river Spey, river Tay og river
Tweed

Han har gjort seg godt kjent i Scotland og
reklamerte for landet med sin vakre natur,
farger og dyreliv og med en allemannsrett
som i Norge. I Scotland er alt lett
tilgjengelig og man ferdes fritt i terrenget
og uten forbud så lenge man har løst
fiskekort.

Ellers hilser vi på sjøørreten igjen i
november- desember. Da kan fralandsvind
være bra.

Laksefiske i Scotland betyr tidlig vårfiske.
Og husk at det ikke er lov å fiske på
søndager. Han tok for seg de største
elvene i tur og orden.
I River Dee åpner fiske i februar. Her
gjelder ”fang og slipp” - prinsippet fullt ut.
Det er store variasjoner i fangstene år om
annet. Arthur Wood (d. 1934) eier av
fiskevallet Cairnton Bay, utviklet flyteline
for fiske i Dee. Han kunne således kaste
oppstrøms og la snøret med flua flyte med
strømmen for å lokke laksen som går mot
overflaten når temperaturen stiger.

Runar med Sjøørret

Det er også torsk og sei å få i sjøen. I
sammen periode november/desember.
Seien jager brisling. Torsken vet vi går helt
inn og beiter småkrabber i tangen og taren
ved steile fjell og er således litt mer vrien å
få på flue.
Veldig bra med Runar som viste flotte
bilder fra fjorden. Vi fikk også lov å titte i
flueboksen hans med masse fine
imitasjoner.
Red.

River Dee
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River Spey åpner litt sener enn Dee ( i
mars). Her kan man beholde litt av
fangsten. 1 uke med leie av laksevald,
hus, mat og kokk kommer på omlag kr.
16.000 per person. River Avon er en flott
side-elv til Spey hvor det er gode
muligheter for ørretfiske..

River Tweed strømmer på grensen til
England. Her har det vært dårlige fangster
de siste årene uten at man helt vet hvorfor.
Det kan være liten vannførsel som man
har sett i samme periode. Her er prisen 4050 pund per dag for å fiske i den øvre del
av elven. Og det er høstpris. Historien om
”Greenwells Glory” stammer fra Tweed.
William Greenwell utviklet denne flua for
fiske her.

Fra River Spey

River Tay er Scotlands lengste elv. Det er
en stor elv hvor båt er god å ha. Elven
åpner allerede i januar og her koster det
30-40 pund pr dag å fiske litt nærmere
våren. Man fisker etter laks om dagen,
mens nattfiske gjelder for sjøørreten. Den
største laksen tatt på fiskeredskap i
Storbritannia ble tatt i denne elven i 1923.
Den var på 64 pund (ca. 30 kg) og ble
landet av miss Georgina Ballantine.

Spennende ved River Tweed.
For de som ble tent på en tur til Scotland og
fisketurer i de store elvene får man all
informasjon på
http://www.fishpal.com/Scotland/

Vakkert ved River Tay

Vil du støtte River Dee Trust ?
Kjøp Dee Dram ! Vaskeekte Whisky.
…
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Hvem blir ”Årets fisker” 2017 ?
Vi reklamerer nok en gang for OS fiskekonkurranse. Fiskesesongen er jo absolutt i
gang og styret mottar gjerne fangstmeldinger, enten det er fra isfiske, sjøfiske eller fra
elver og vann i Norge. Vi regner med at noen allerede har fått fisk som vil være
kvalifisert til å konkurrere om plakett og mulig gavekort på kr. 500.- om juryen ikke er
for strenge. Hederlig omtale blir det uansett på tampen av året.
Så ikke sitt og vent til siste dag (frist 10.12), men meld inn fangst nå.
Her er reglene som er justert litt, bl.a med egen klasse for gjedde
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
Største Gjedde 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. Jury er styret + et utpekt
medlem.

Her nærbilde av den nye caps som er
innkjøpt til foreningen. Kan kjøpes for kr.
150 kontant på bua (eller med VIPPS). Vi
har et lager på bua. Alternativt send
bestilling til geir.h.gundersen@gmail.com.
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Her litt forskjellig for å utnytte plassen:

Godord fra Skjæråsen sakset av formannen

En fluebinders rekeaften (Harald Andersen)

I år MÅ vi ha motorisert bellyboat ! (anbefalt av Runar Kabbe)
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solen forsvant fra toppene, stjernene kom
fram. Det knirket i snøen under skiene og
bindingen frøs til støvlene. Stod vi stille isnet
snoen gjennom kroppen og bet i ørene. Det
kraset i islaget på skiene når vi strøk det av
med stavspissen framover mot bøyen.
Da vi gikk i posen den natten lå fjellet øde
og stjernelyst omkring oss. Vi var helt for oss
selv; fjellet var blitt vårt hjem.

Den fri manns bål
(På ski gjennom Jotunheimen vinteren 1908)
Dette er tittelen på en av opplevelsene
Johannes Dahl skrev om i sin bok ved samme
navn i 1940. Boken er dedikert til hans venn
Karl Roll (1868 – 1958) som var initiativtager
til Norges skiforbund og forbundets første
leder. Han var også sekretær og formann i
skiforeningen.

Valdresflyen var lang og tung og føret var
dårlig i det stekende solskinnet neste dag.
Men vi kviknet til etter som flyen sank og den
mektige Besshø dukket opp. Langt borte lå
Naut-gardstind blendende hvit.
Snart etter slet vi oss i sterk motvind langs
Gjende mot Memurudalen. Over oss reiste
Tjukningssuen sine kalde skrenter mot
himmelen. Vi så alt ryggen av Memurutungen
under oss da vi slo leir den kvelden. Månen var
oppe men den var matt og uklar. Svære
skybanker drog over og gjemte den alt i ett.
Løssnøen drev i lange strimer langs
Memuruddalen for vestavinden.
Det var med sliten rygg men med velvære i
sinnet vi lå i våre poser der i snøen. Bare to
dagers marsj – og vi var her midt inne i selve
”Heimen”.

Johannes Dahl (1872 – 1960) kjenner vi bedre
som forfatter av flere jakt- og friluftsbøker (bl.
a. om Nordmarka og Hardangervidda). Han
var norsk offiser og idrettsleder og en periode
også president i Norges Skiforbund. Johannes
Dahl var bror av fiskribiologen Knut Dahl som
vi kjenner som parkameraten til Jacob Sømme
i Viddesaken (det omstridte forslaget i 1935
om fredning av Hardangervidda for fiske i
beste fiskesesongen !) en sak der OS
engasjerte seg sterkt.
For den som liker uteliv og tøffe skiturer i
Norges fjell, er skildringen nedenfor en riktig
godbit som jeg denne gang vil bruke
spalteplass på.
Red.
------------

Da vi våknet om morgenen var det begynt
å snø. Den var våt, og posene var klamme og
ekle. Etter en kort men heftig kamp med seg
selv krøp en av oss ut av posen og kokte kaffe
på en ”Tenax” vi hadde med. Den som en gang
har prøvd det, glemmer det ikke siden.
Imens lå de to andre og hutret i posene
sine, stakk av og til hodene fram og så
forbitret på den ynkelige varmen. Tenkte med
vemod på tyri og gran og sprakende bål.

Det var en solklar formiddag så varm at
snøen klabbet i solveggen. På myrer og åpne
flak bar skaren ennå og føret var strykende.
Men inne i bjørkekrattet slo det igjennom så
røsslyngen stakk fram i skisporene bak oss.
Vi var kommet ovenfor alt som skog kalles
og hadde bare snøhvite fjellet rundt oss,
svære blanke vidder innover. Bak oss lå den
øverste skogdalen i Østre Slidre og midt imot
reiste Bitihorn sitt skarpe stup.
Vi fikk atter denne sterke følelse av frihet
en alltid får i fjellet. Vi følte oss som herrer
over alt fjellet så langt vi øynet. Vi hadde
renskinnsposen på ryggen og mat nok i
sekken, meisen lå godt og skiene gled så fint.
Solen sank, det ble kaldt. Snøen ble kornet
og sprø, skygger av toppene spredte seg
lenger og lenger utover vidda. Det røyk av
elven der den gikk åpen, strømmen klukket
kaldt i kanten av isflakene. De siste streif av

Stillhet – . Snøen falt og ”Tenax”en suste
svakt. Så strakte kokken seg bort i sekken
etter kaffeposen. De andre fikk hode og
skuldrer opp av posen. Snøen drysset i store
flak fra posene da de reiste seg opp på
albuene. Nå kokte svarten.
Det ble straks en koselig stemning. Vi
stemte i med turens yndlingsvise: ”Og skibets
navn det var Elisabeth”. Så sjenket kokken
den glovarme drikk i koppene og vi sang med
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alvor i røsten: ”Champagnevin, det er en
drikk så rød!” En ble så grepet av stemningen
at han vendte sitt blikk mot Tjukningssuen –
den lå svær og veldig midt imot oss – og sang
det siste vers med begeistringens glød: ”Min
lille venn, du er så langt fra meg !”

blafret ikke flammen; det var helt stille.
Under oss lå Norge badet i sol, fra
Rondane til Skagastøstind, fra Galdhø til
Hardangerjøkelen. Det glitret i fonner og
skavler, det blånet fra alle breer, det svartnet i
dalenes svimlende sider – solen lekte og
flimret i tindenes topper.
Den fri mann bøyde sitt hode og takket
fjellets guder for det han så.

Det klarnet opp men blåste ganske kraftig
ennå. Vi hang posene våre opp til tørk på
skiene. Vi gav oss god tid, vi lette og fant noe
vann også – og så slet vi oss oppover mot
høyden.
Som solen begynte å synke og av og til ble
borte i taggete skar holdt vi en rast der under
Memurubreen. Kaffe var igjen løsenet. Men
brygget ble tynt og kjølig. Vår ”Tenax” streiket;
forbannet være dens minne !
Det var hardt å få på seg skiene igjen der
nede i dalen hvor det alt var kaldt og solen
borte. Men Memurubreen lå der steil og fin.
Opp skulle vi der oppe hvor breen ble slakkere
fikk vi solen i ansiktet igjen. Men den gikk
snart ned bak Heilstuguhø. Lenge etter så vi
glansen av den på Knuthulstind og
Tjernhulstind og de svære breene som ligger
omkring dem.

Det ble riktig en skiløpers dag. Først utover
det øverste av breen med harde skavler, så
over mot Semmeltind. Det var strålende sol på
toppen men iskald vinter nede i botten. Snøen
var kornet og sprø, men myk og lett å stå i. Det
kraset bare svakt om skituppen hvor vi for
fram og små krystaller drysset over skiene. Så
tok vi øyemerke mellom to store steiner langt
der nede. Ennå mens farten øket kunne vi
fryde oss over de fagre toppene omkring.
Siden gjorde farten at vi hadde nok med oss
selv og skiene.
Et tungt tak oppover og vi er på bandet
mot Uladalen. Et blikk bakover på den herlige
raden av tinder som stuper i Visdalen og så bar
det igjen nedover.
Tyngden skiftet fra fot til fot etter som
benet ble trett. Det suste under skiene, det
hvislet av is-nålene som seg nedover skråningen fra sporet. Vi slapp på av hjertens lyst og
frydet oss når farten øket mer og mer. Øyet
var vaktsomt og staven var til god hjelp. Når vi
så stanste, kunne vi nesten kjele for våre ski.
Vi betraktet med tilfredshet deres vakre linjer;
Vi lovte dem evig troskap.

Få har vel slått leir på så herlig et sted
som vi tre gjorde den kveld. Vi lå i en snøhytte
under Heilstuguhø. Himmelen var tindrende
klar. Månen lyste så stjernene bleknet. Den
sto rett over Semmeltind og kastet glansen sin
over Memurubreen. Memurutindene reiste
seg rett over oss med revne kanter og skar. Et
glødende etterskjær av solen lå over
himmelen. Vi la oss så trygt og sovnet der
øverst i breen.

Vi sluttet vår dag langt nede i Rauddalen.
Vi hadde håpet og gledet oss ved tanken på å
Finne vann og fjellet skuffet ikke sine venner
denne gang.Vi gikk trette men utørste til køys.

Solen vekket oss igjen, vi hadde den midt i
ansiktet. Kaffe ble igjen kokt under sterke
besvergelser. Det ble lite av den for vannflaskene våre var nesten omme. Smelte snø
det orket vår ”Tenax” ikke.
Snart var vi like oppe under Heilstuguhø
der hvor breen begynner å falle av mot
Visdalen. Vi la pakningen igjen og gikk til
topps, først på ski, siden uten. Vi hadde et
riktig ”pigg-vær”. Det var klart og fint, vi var
nesten 8000 fot oppe, men det var varmt som
om sommeren. Rev en av en fyrstikk,

I snø-yr og leit føre slet vi oss neste dagen
fram i det fine lende over Melkedalen. Vi
fulgte denne ut, og traff folk på Eidsbugaren.
Skjæret av dagen svant fra de siste tinder
av Jotunheimen som vi gled over de hvite
flakene forbi Tyinholmen og begynte på Tyin.
Det blåste skarpt og kaldt. Falketind og
Uranostind stod som slott mot kveldshimmelen.
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Siden lyste månen for oss der vi gikk den
lange, lange Tyin utover. Over sørenden av
sjøen lå en lett kuldetåke. Over denne strålte
fjellenes kupler som sølv i måneskinnet.

under oss i de lange hellinger, det var ingen
anstrengelse, vi stod bare rolig og gled. Sekken
kjentes så lett. Vi smilte til hverandre som vi
lekte oss nedover.

Så kom turen utover det herlige lendet
mellom Valdres og Hallingdal, der en først
møter kronglet bjørk med en og annen
eldgammel furu i blant. Så kommer furuskogen, hard og knudret som fjellet selv og til
slutt er en midt nede i storskogen.
Om vinteren er liene tause og stille. Men
når snøen begynner å smelte kan det reise seg
en diger lodden tass av hiet sitt. Han ser
utover de islagte vannene rundt om og snuser
og værer i øst og vest. Så ryster han den lubne
fellen sin – og tasser inn i tykke storskogen.

Langt på kveld gikk vi i leir i bjørkeskogen
der hvor Hydøla og Smådøla løper sammen.
Bjørke skogen stod som et fint nettverk for
månen da vi så opp av posen før vi sovnet for
natten. Det var knitrende kaldt men vi hadde
ved nok. Flammen av bålet brant høyt da vi
sovnet, og varmen glødet ennå da vi våknet
om morgenen.
Neste kveld slo vi leir under sværstammete trær, gran og furu, gamle
kjenninger. Vi lå på granbar, en diger varme
lyste hos oss, skjæret flakket omkring i vinternatten. Vi var fri menn og nå var vi hjemme
hos oss selv. Vi levde villmannens glade liv.
Dagen igjennom fartet vi på våre gode ski
på høyfjell og gjennom glisne bjørkeskoger. I
kveldingen søkte vi ned mot de tunge skogslier
og lå om kvelden og natten utover ved
varmen. En rolig og god skogsvarme slikket
lunt og koselig om kubbene og spredte velvære over trette menn som hvilte ut etter
dagens slit.
Etter at vi hadde krøpet i posene den siste
kvelden lå vi lenge og pratet mens varmen
spraket og lyste opp om oss. Over oss lå
Bringenfjellet, steilt og hvit. Omkring oss stod
den gamle storskogen.

Det er slakt og fint fjell fra Nystuen og
utover. Særlig synes det slik når en kommer
fra Jotunheimen. I herlige løyper nådde vi
Skakadalen og rastet ved en setervegg. Vi fant
ved, vi grov ettervann og fant det; tilværelsen
var fullkommen. Det stod slik en varme fra
seterveggen; vi lå i posene våre og tørket
strømpene på setertaket. Vi stelte med
varmen som kokte maten vår – og vi tilbad
solen som varmet like inn i våre sinn.
Da solen ble lav og det kravet i liene igjen
slet vi oss i lange kryss mot skaret mellom
Bælgen og Grindad`n. Endelig var vi oppe på
bandet hvor Smådøla springer ut. Her forlot vi
det ville, forrevne fjell og begynte på de jevne
liert og daler som senket seg langsomt
gjennom svære sjøer mot Valdres langt der
ute.
Langefonn lå foran oss som en bølge av lys
i skiftende farger, fra kritthvit til glødende
rødt. Da vi snudde oss, så vi Skagastølstindene
langt, langt borte. Det er stunder i fjellet en
husker framfor andre, slik var det nå. For det
lå over disse tindene et slikt uvirkelig lys at det
ikke syntes å høre denne verden til. Det var et
mektig, rolig lys som liksom la seg over
sinnene våre. Av og til lukker høyfjellet opp sin
innerste dør for dem som elsker det, og det
synet glemmer en aldri.

Vi ønsket hverandre at den dag aldri ville
komme da vi ble for gamle av sinn til ikke å
glede oss ved den fri manns bål. Vi hadde lært
så mangt – de små gleder som blir så store når
en har slitt for dem. Den inderlige fryd når en
sitter ved bålet sitt om kvelden etter en lang
dag på fjell og fly; den kjære lukt av granbar og
tørr tyri. Intet smaker som hvilen og søvnen i
renskinnsposen etterpå.
Men vi hadde også lært hva det kreves for
å bli en skogens kar, for å greie seg selv under
åpen himmel midt-vinters. Det var mangt et
tungt tak, mang en seig dyst en måtte
igjennom. Men så skjønner en også det språk
naturen taler til en – fra de mørke liene til de
skinnende vidder.

Vi frøs før vi tenkte på å gå, men videre
bar det utover langs Smådøla. Fjellet sank
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