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Kjell Grønningen tildeles Storjugerordenen av Stormester Vadholm (med stormesterstaven).
Storjuger Erik Andersen (med Hans Majestet Ørreten) samt storjugerne Harald Hovde, Bjarne Fenn
og Jan Johnsen flankerer (foto Stein Wines)
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OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no)
Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo,
Bankkonto. 5001.06.26096
e-post: post@oslosportsfiskere.no , Orgnr.: 885004822

STYRET fra 10.3.2015
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
h.andersen@getmail.no

Suppleant:

Johan Grønning

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

99208579
92239408

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

Erik Andersen, Geir Granli, Viggo Kristiansen
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, Espen Mykløen, Harald Andersen

CASTING-STYRET (fra mars 2016)
Dan Otto Isachsen, Geir Tidemandsen, Viggo Kristiansen, Espen Mykløen
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nettsidene for når vi starter opp igjen i
januar. Lørdag 28. januar står også i
fluebindingens tegn. Da har vi fått
tilgang på et stort lokale med
ølservering, og håper å få samlet
fluebindere til sosialisering og
fluebinding.

Formannen har ordet

Vi er i dialog med Oslo Havfiskeklubb
om å få til en havfisketur i
Drøbaksundet i slutten av mars. Her vil
det bli mulighet for å låne utstyr og
prøve seg på havfiske.
I april, etter påske, har vi årets første
foreningstur. Vi drar nok en gang
sammen med Oslomarka JFF til
Bohuslänkysten. I fjor var vi 9 stykker
fra OS som dro, blir vi flere i år? Dette
er en flott tur og man har muligheten til
å lære mye av hverandre i jakten etter
sjøørreten, både med flue og sluk.

Godt nytt år til dere alle. Endelig går vi
lyser tider i møte nok en gang. Selv om
snøen har glimret med sitt fravær, har
det vært forholdsvis jevnt kaldt i vinter.
Dette har ført til fine isfiskeforhold i
marka og våre nærområder i år. Jeg
tviler ikke på at en del av dere har satt
pris på dette, og utnyttet mulighetene for
isfiske.

Tradisjonen tro blir det også i år
aktiviteter på dammen i april og mai,
foruten klubbtreffene.

Selv venter jeg på at sola skal stille seg
litt høyere på himmelen og dagene blir
litt lengre. Da har jeg planer om å ta
noen turer ut i fjorden og jaktet etter
sjøørreten. I mellomtiden blir dagene
fylt med litt fluebinding og vedlikehold
av diverse fiskeutstyr.

I slutten av april blir det dugnad på
dammen, før damåpningen i mai. Vi har
også første fluekastekurs i slutten av
april i år, og kurs nummer to i mai.
Arbeidet med nye nettsider har stått litt
på stedet hvil i det siste, men vi ser ut til
kanskje å ha funnet en løsning og
forhåpentligvis får vi opp nye sider før
sommeren. Styret har også sett på
muligheten for innlagt vann på dammen.
Det første tilbudet vi fikk var langt
utenfor våre kostnadsrammer. Styret
jobber videre med andre alternativer for

I løpet av vinteren og våren har
foreningen flere ting som står på
plakaten. Vi fortsetter med fluebinding
på Holmendammen annenhver onsdag
fremover. Vi har til nå vært en liten fast
gjeng, men vi ønsker selvfølgelig flere
velkomne. Følg med på Facebook- og
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Bare et kast til.

en vannløsning, deriblant boring etter
grunnvann. Hva vi velger å gjøre til
slutt, vil bli et spørsmål om kostnader og
arbeidsmengde.

Geir H. Gundersen
Formann

Håper alle får et fint fiskeår i 2017,
uavhengig av sted, vann og metode.
Håper også vi møtes, enten på
foredragskveld på Tåsen eller på
Holmendammen til våren.

Bare et kast til.
Geir H. Gundersen.
Formann

Ørret fra Dovrefjell. Foto Geir Gundersen
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Klubbmøter
Oslo Sportsfiskere våren 2017

Alle møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66
Møtene begynner kl. 1900. Merk at møtene er på torsdager.
Møt opp og bli inspirert av gode foredragsholdere og bruk anledning til gode samtaler
med andre i foreningen om fisketurer og planer for kommende sesong. Møtene våre er
treffstedet når vi ikke er på Holmendammen.
______________________
Torsdag 26. Januar

”OFA og stemmeretten” / ”Fluefiske ”

Kl. 1800 er det forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-medlemmene anmodes
spesielt om å møte. Vi vil fordele de 6 stemmene vi har på årsmøtet og diskutere
evnt. forslag fra foreningen til OFAs årsmøte 23.3

Kl. 1900 kommer Morten Harangen, med et billedkåseri rundt temaet "Laksefiske i
Scotland ”. Vi får høre om Mortens opplevelser med laksen i de skotske elver.
Vi kjenner Morten fra før. Han var hos oss i
2008 og i 2013. Da snakket han om
kalkelvene i England og om tilsvarende
steder i andre land, f.eks i Frankrike. Men vi
fikk også vite om gode fiskeplasser i Indre
Vestfold.
Nå blir det altså om laks i Scotland.
Morten har vel blitt et par og førti år . Han er
fra Vestfold bosatt i Larvik og er lidenskapelig
fluefisker og anglofil. En av de få i Norge som
er medlem i Flyfishers Club i London.
Han er journalist og har jobbet i NRK 12 år,
nå kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet
for samfunns sikkerhet og beredskap (DSB).

5

Torsdag 23. Februar.
Vi håper å få besøk av Emma Bäcker Håkonsen som vil snakke om ”Predatorfiske”.
(det er i skrivende stund ikke helt avklart om Emma kommer)

Emma B. Haakonsen (28) er freelance
skribent for Sportfishingjournal.
Tidligere salgsansvarlig Sverige /
butikk for Skitt Fiske.
Bor i Sandefjord og er vel en av de
mest profilerte sportsfiskerne i Norge.
Hun kommer for å snakke om
”predator” fiske. Snakker om Abbor,
gjedde ol.
Det blir selvsagt snakk om metoder,
utstyr ol. så her kan du snappe opp
mange gode ideer fra en av Europas
beste fiskere.
Tirsdag 21. Mars

O.S. Årsmøte

Se innkalling annet sted i bladet. Husk fristen for innmelding av saker. Det er 15.
februar. Kom og si din mening du også om hvordan du mener foreningen bør drives,
hva vi skal bruke penger på osv.

Andre møter i mars

Andre viktige datoer å merke seg
OFA – årsmøte
torsdag 23.3
Haraldsheim

NJFF fylkeslagets årsmøte
tirsdag 14.3
Linderudbanen
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Klubbaktiviteter 1. halvår 2017
Styret har igjen satt opp en ”rullerende kalender” som viser en rekke aktiviteter utover.
Listen er notert i delvis spredt orden, men gir en god oversikt over hva vi tenker oss
utover.
Vi følger opp suksessen med fluebinderaktiviteter på dammen hver 14.dag i vinter på
onsdager. Dette begynner allerede onsdag 18. januar. Følg med på Facebook og
www.oslosportsfiskere.no for å få med detaljer , endringer og nye aktiviteter ifht.
planen nedenfor.
Rullerende Kalender 2017
Fluebindingsdager

Onsdager, hver 14.dag på Holmendammen.
Start 18.1 kl. 1830.
Lørdag formiddag 28.1.17. Fluebindertreff på Amatøren
(Sogn studenthjem) kl. 1200.

Styremøter:
Medlemsmøter:

9.1 – 6.2 – 6-3 (mandager)
26.1 (torsdag) – 23.2 (torsdag) – 21.3 (tirsdag). Tåsen
26.1 – Morten Harangen om fluefiske i Scotland.
Ikke spikret, men antagelig Emma Becker Håkonsen

Dugnad dammen:
Damåpning:

Tirsdag 25.4
Tirsdag 2.5

Kurs dammen:

26-27.4 (onsdag/torsdag)
10-11.5 (onsdag/torsdag)
3-4.5 evnt. ekstrakurs
Oppfølging med praktisk fiske i juni

Barn og ungdom

Egen plan for pilkekurs / fiskeskole etc. ved Harald Hovde.
Barnas Fiskedag 12.3 Lyseren. Oslomarka og Oslo
Sportsfiskere samarbeider

Isfiske- mesterskap

Klubb/Fylkes-mesterskap 26. februar på Lyseren

Årsmøte mars

Årsmøte OS 21.3, Fylkeslaget 14.3, OFA 23.3

Havfisketur 12.3

Drøbaksundet med Onsøy j&f (eller annen operatør)

Grebbestad 28.4-1.5

Sjøørrettur i Sverige v/ Saltviks camping. Vi har 5 hytter
sammen med Oslomarka j&f
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Langåra 20. 4

Sjøørrettur v/. Dan Otto Isachsen (må avtales nærmere)

Holmendammen 27-28.5

NM fluekasting. Vi har søkt overfor Castingforbundet

Sommertur
uke 27 (1 – 8.7)

Hølonda ved Svorksjøen Camping mellom Svorkmo og
Støren

Holmendammen 22.8

Fylkesmesterskap / Klubbmesterskap i fluekasting

Kastetreff
Holmendammen

Dette legges til lørdag 9.9.

Harrtur Østerdalen

Helgen 15-17.9 Trysil-traktene

”Her var det døtt gitt” iflg. Harald og Simen på årets tur til Femundselva
(men fisk ble det etter hvert)
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere & Castinggruppen
Tirsdag 21. mars 2016 kl. 1900 (merk dag)
Sted: Tåsen Seniorsenter, Tåsenveien 66
Til behandling i hht. vedtektenes § 6:
a) Konstituering
b)
c)
d)
d)
e)
f)

godkjenning av innkallingen
godkjenning av dagsorden
valg av dirigent / ordstyrer
valg av 2 til å underskrive protokollen
Årsberetning
Regnskap
Innkomne saker og saker fra hovedstyret nevnt i Innkallingen.
Kontingentandel
Budsjett
Valg
- styret i hht. § 8
- styret i OSK (Kastegruppen) i hht. NCF’s krav
- 2 rådsmedlemmer i hht. § 9
- utvalg/komite-medlemmer etter behov

Av styrets medlemmer er følgende på valg:
Leder:
Sekretær:
Styremedlem:
Suppleantene:

Geir Gundersen
Stein Wines
Simen Corneliussen
Viggo Kristiansen, Harald Andersen, Johan Grønning

Av rådets medlemmer er Bjarne Fenn og Harald Hovde på valg.
Andre saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig
kan valgkomiteens leder Odd Eriksen kontaktes.
Vedtektene som sist ble endret 21.3.2010 sto sist på trykk i nr. 2 / 2010. Fås på
anmodning.
Styret
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selv om dette koster en del penger. Vi
mener dette er en god investering.
Møtenes form og avvikling har vært til
diskusjon i styret. Vi ser
forbedringspotensiale.

STYRETS ÅRSBERETNING
FOR 2016
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2016
bestått av
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Geir Gundersen
Geir Granli
Erik N. Andersen
Stein Wines
Kjell Grønningen
Simen Corneliussen

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Viggo Kristiansen
Harald Andersen
Johan Grønning

Turtilbudene til medlemmene har vært
gode og blitt planmessig gjennomført,
dog med blandet deltagelse. Styret
mener at medlemstilbud i form av felles
fisketurer må opprettholdes selv om
deltagelsen varierer. Dette for å ivareta
det gode klubbmiljø.
Styret har ikke maktet å få prioritert
praktiske tiltak som nye web-sider, gi
nytt liv til informasjonsstrømmen,
produsere ny info-brosjyre og stanse
medlems-svikten . Dette vil fortsatt ha
høy prioritet.

Det ble i 2016 avholdt 11 styremøter og
76 saker ble behandlet. Dette er en
økning fra 2015 og synliggjør styrets
engasjement og ønske om å arbeide for
å gi medlemmene gode tilbud og at
virksomheten skal gå mest mulig
strømlinjet.
Alle møter er avholdt på Holmenbua.

Representasjon
Blant klubbens medlemmer sitter Jon E.
Dahlen som medlem og Erik Andersen
som varamedlem i OFAs styre. Erik
Andersen er OA i OFAs område 2.
Geir Gundersen er medlem i
fiskeutvalget av NJff Oslo/Akershus
fylkeslag. Stein Wines er med i OFAs
valg-styre.

Delesaken overfor kommunen har
fortsatt vært en hovedsak for styret, og i
løpet av året tok saken endelig en
positiv vending. Vi har fått skilt ut en
egen festetomt med eget gnr/bnr . Det
gjenstår nå kun finpuss av festeavtalen
med fastsettelse av årlig festebeløp.
Dette antas å være på plass første halvår
2017.

Medlemmer
Medlems-tallet i foreningen viser en
nedadgående tendens. Dette bekymrer
styret som ser at kontingentinntektene
svikter og flere unge enn gamle
forsvinner.
Ved årsskiftet var vi 219 medlemmer
mot 226 forrige år og 233 før det.

Kurs og aktiviteter på dammen har vært
styrets hovedprioritet også i 2016 og
dette har båret frukter i form av mange
på kurs og med meget gode inntekter.
Styret mener også at foreningen langt på
vei har lyktes med gjennomføring av
gode medlemsmøter med et godt
innhold. Vi vil ha øye for gode
foredragsholdere også i fortsettelsen
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Castinggruppen / Oslo Sportsfiskeres
Kasteutvalg (OSK)

Julemøtet
På årets julemøte var det hele 33
deltagere. Disse ble traktert med
godsaker delvis levert og tilberedt av
medlemmene selv og med hjemmelaget
øl til. Vi kan ikke få takket
bidragsyterne nok.
Innslaget med utnevnelsen av Kjell
Grønningen som ny ”Storjuger” var
populært. Han kvitterte selvsagt med
noen passende ord om å juge !

I styret for OSK sitter Geir
Tidemandsen, Dan Otto Isachsen, Åge
Larsen og Viggo Kristiansen. Styret har
konsentrert seg om noen viktige
arrangementer på dammen som
Fylkesmesterskapet i fluekasting og
”Mattis”- dagen. Kastetreffet på høsten
(10.9) i fjor var like vellykket med
profesjonell instruksjon (Mathias
Lilleheim) og hyggelig samvær som
forrige år. Det er viktig at denne
aktiviteten hegnes om.

5 fiskere ble hedret med ”årets fisker”plaketten. Lars Ansteensen (ørret
Norge), Anders Wold (Abbor), Karl
Tore Nilsen (Laks), Kjell Grønningen
(Ørret marka) og Stein Wines (fisk for
øvrig) fikk hver sin fortjente pris.

Det har vist seg vanskelig å drive
rekruttering til gruppen.

Vi håper dette kan gi inspirasjon til at vi
i 2017 får enda flere innmeldinger av
fangster. Og som tidligere sagt: Fisk tatt
i sjøen også teller med i konkurransen.

Klubbmøter
Vi har som før avholdt 6 klubbmøter
inklusive julemøtet og års møtet . De
faglige møtene på Tåsen har vært
gjennomgående gode med brukbart
besøk av medlemmene (mellom 35 og
23).
Knut Johan Ruud-Sandal var først ute
med fluefiskeopplevelser med familien
på slep i hele verden. Så fikk vi Ole
Håkon Heier med et uhyre interessant
foredrag om artsfiske. På høsten fikk vi
besøk av Drammenselvas grand old man
Einar Mathiesen som visste alt om
laksen i elva, og tilslutt kom
generalsekretæren i Castingforbundet
Thorgeir Gustavsen som redegjorde for
forbundets virksomhet og hva de kan
tilby oss.

Julemøtets form har vært til diskusjon i
styret uten at vi har funnet noe bedre
alternativ verken til mat eller innhold.
Innspill fra medlemmene er ønsket.

Årsmøtet
Det deltok 20 medlemmer som kunne
glede seg over et solid regnskap og god
balanse. Styret mottok flere innspill til
aktiviteter og tiltak som er forsøkt fulgt
opp gjennom året.
Alle valg til styret ble gjort med
akklamasjon i hht. valgkomiteens
innstilling.
Stein Wines ble tildelt prisen ”Den
springende ørret” for sin mangeårige
engasjerte innsats i styret generelt og for
realiseringen av ny Holmenbod på egen
festet grunn spesielt.

Gode foredrag som ikke kostet skjorta
heller !
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Harrturen til Rena ble i år Harrtur til
Sølenstua og Femundselva. OK sted
men langt å kjøre. Kun noen få deltok
og alle fikk fisk, men turen legges i
2017 tilbake til Trysilområdet.

Aktiviteter i 2016
Årets aktiviteter har fulgt et godt kjent
og ganske omfattende mønster.
Kursvirksomheten på dammen har vært
meget god , dog ikke fullt så intens som
i 2015 som var et spesielt år. To fulle
kurs + et ekstra oppsamlings-kurs gav
gode inntekter. I tillegg har vi hatt besøk
av leverandører på flere tirsdagskvelder
som har gitt eksempler på hvordan
stenger kan behandles. Vi tror dette er
viktig for å få dammen til å fungere som
det tenkte dominerende kastemiljøet i
Oslo-området.
Geir Granli ble på årsmøtet tildelt
foreningens hedersmerke for sin
altoppslukende innsats for kursene.

Sjøstrandturen ble ødelagt av et ufyselig
sludd og regn rundt null grader og med
sterk vind. De 5 fremmøtte koste seg
med kaffebålet på stranden og lot
stengene ligge.
Fylkesmesterskapet i fluekasting ble
igjen arrangert på dammen med den
samme lille krets av iherdige kastere
som i fjor. Arrangmentet er nå
fasttømret i NJFF’s kalender men det er
behov for å øke annonsering og
markedsføring av arrangementet. OS
klubbmesterskap går parallelt.
Geir Granli ble verdig vinner av
Fylkesmesterskapet med Åge Larsen og
Jan Myhre på de neste plassene. Geir
tok samtidig et napp i ”Johnsens pokal”
for klubbseieren. Vi gratulerer.

Aktiviteter med barn knyttet til isfiske
ble heller ikke i 2016 gjennomført som
vi ville. Isforholdene er ikke lenger som
de var, så det ser vanskelig ut å få
planlagt denne, gjennom mange
tidligere år, gode aktiviteten.
Det har vært blandet interesse for
foreningens tradisjonelle aktivitetstilbud
i forhold til tidligere år. På sommerens
foreningstur til Hardangervidda deltok i
år 8 medlemmer. Bra, men fisket ble
spesielt grunnet bibio-flua og det alt for
fine været. Fluefiskerne fikk noe fisk,
mens de med sluk gikk slukøret fra de
gode fiskeplassene. Sommerturen
vurderes lagt til annet sted i 2017.
På sjøørretturen til Svenskekysten
(Grebbestad) var det god deltagelse,
men været var ikke helt med så
fangstene ble små (for tidlig). Dato må
nok justeres i 2017. Det ble for tidlig i
2016.
Langåraturen ble avlyst grunnet laber
interesse og dato-kollisjoner.

Årets Fylkesmester og Klubbmester i
isfiske ble Kjell Kolstad. Mesterskapet
gikk på Lyseren 28. februar. OS tok
dobbeltseier i lagmesterskapet.
NM i fluekasting ble ikke arrangert på
dammen i år. Som ”erstatning” fikk vi
siste runde i Norges cupen lagt til
dammen 25.6. Det ble et greit
arrangement men med liten deltagelse
og derfor svært liten nettoinntekt til
klubben.
Vi søker NM igjen neste år.
Styret er i dialog med Castingforbundet
om hvordan vi kan tilrettelegge dammen
for større mesterskap.
Til sist: Stor takk til alle som har stilt
opp på kurs, alle som har bidratt til
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miljøet på Holmendammen, til
foredragsholdere, til turdeltagere og til
de som alltid stiller på dammen med råd
og dåd. Det er dere som stiller opp og er
aktivt med som driver foreningen.

dammen også i helgene til langt ut på
høsten. Likevel mener styret at flere
burde bruke dammen gjennom
sommersesongen og vi vil søke etter
tiltak for å øke bruken.
Gledelig er det at Fluebinderkveldene i
vintersesongen har satt seg og vært til
dels godt besøkt. Bua kommer til sin rett
nå for denne type aktiviteter.

Fast Fisk
Fast Fisk kommer stadig vekk med 3
nummer i året som ser ut til å
tilfredsstille et behov utover Facebook
og web-satsingen som må komme
sterkere etter hvert.
Bladet dokumenterer vår virksomhet og
sementerer historikken på en annen og
mer varig måte enn elektroniske
løsninger. Som et supplement til webløsningers dags-aktuelle informasjon og
kommunikasjon, fungerer bladet
akseptabelt. Bladet fikk en fin
ansiktsløftning med farger og glanset
papir fra no.3/2015.

En utfordring er fortsatt vanntilførselen
og behov for hyppigere do-tømming.
Vanntilførsel gjennom frakt av vann for
påfyll i lokal cisterne har fungert
brukbart, men vi er veldig sårbare for
værforhold , da adkomst med
”vannbilen” krever tørre og snefrie
forhold. Styret har utredet tilslutning til
offentlig vann og avløp men slått dette
fra oss grunnet svært store kostnader
(900.000). Styret vil sjekke muligheter
for boring etter grunnvann isteden og
gjenbruke avløpstanken. Dette vil bli en
langt rimeligere løsning.

Redaktøren takker for nødvendig hjelp
og gode bidrag til bladet fra enkelte
faste bidragsytere.

Informasjon / Facebook og
www.oslosportsfiskere.no

Holmendammen

Vi er på Facebook og det fungerer greit.
Savnet etter nye mer vedlikeholdsvennlige og fleksible web-sider er
imidlertid blitt skrikende stort. Vi er for
avhengige av gamle løsninger og
rutiner, men det har vist seg vrient å
komme i gang med noe nytt. Årsmøtet
2016 aksepterte investering i fornyelse,
men styret må gå enda en runde for å få
realisert dette i 2017.

Bryggene fungerer nå godt etter
reparasjonen i 2015. Styret er likevel
åpne for å tenke utvidelser i nordenden
for å tilfredsstille krav til spey-kasting
ifbm. større mesterskap.
Sesongen på bua åpnet 3.5 med godt
vær og bra med folk. Guideline var med
og demonstrerte nye stenger.
Gjennom sesongen har bua fungert godt
og vi har hatt flere tirsdagskvelder med
utstyrsleverandører. Dette vil vi fortsette
med i 2017. Sesongen har kunnet
utvides siden bua nå er vinterisolert og
god og varm på sure høstkvelder.
Enkelte har vært flinke til å bruke

Informasjon via FastFisk , Facebook og
dagens nettsider er ikke nok. Vi må
supplere med e-post til medlemmene.
Fortsatt mangler vi mail-adresser på 70 80 medlemmer. Det er ønskelig at flere
melder inn sine digitale adresser slik at
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informasjon kan gis hyppigere og

nærmere aktivitetene.

Økonomien

Midler som ble avsatt til fond ved
forrige årsskiftet, ca. 650.000, er ikke
rørt gjennom året og vi har ikke fått
signaler om tilbakeføring av
byggetilskudd mv. som vi har vært
engstelige for grunnet manglende
festeavtale. Denne avtalen kommer nå.
Det er grunn til å tro at vi kan
omdefinere balansen ved dette årsskiftet
og bruke penger på vann/avløp basert på
et fornuftig alternativ.

Økonomien har vært god i 2016.
Kursinntekter og Grasrotmidlene er de
største inntektskildene våre nå.
Foreningskontingenten er på nivå med
Grasrotandelen.
Likviditeten har vært bra til tross for
store utgifter til kommunen i form av
engangsavgifter ifbm. delesaken (egen
festetomt). Vi vil riktignok gå med et
kraftig underskudd i 2016 grunnet
denne avgiften, men dette har vært kjent
og akseptert.

Strømutgiftene på bua har gått kraftig
ned gjennom året. Dette bekrefter
effekten av vinterisolert klubbhus og
nye effektive varmeovner.

Styret i januar 2017.

Fluebinderaften på Holmendammen
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OFA rapport 2016
Det ble ikke stamfisket høsten 2014 , så de vanlige 2 sommrige settefiskene hadde vi
ikke våren/sommeren i år. Akerselva hadde vi fisk til, både sjøørreten og laks, med
opprinnelse fra Sandvikselva.
De andre oppgavene, som oppsyn, vannprøver, bekkerydding fikk vi bedre tid til i
sommer.
I høst hadde vi vanlig stamfiske. Tross meget tørr høst, gikk det greit. Vi driver nå et
veldig effektivt og skånsomt fiske. Bruk av store ruser i elver og bekker. Da er det
enkelt å velge ut godt fiskemateriell. Med det nye anlegget, legger vi heller ikke inn så
mye rogn. Når dette leses er klekkingen i full gang. Så til sommeren blir det igjen
settefisk der det trengs i marka vår.
Oppgavene blir utført år etter år av de samme "sliterne" fra foreningen!!! Det samme
ser det ut til at gjelder de andre foreningene og. Takk for innsatsen.
Erik N.A

De nye settefisk-karene på OFA-anlegget
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Mann mot fisk, en mot en.
Ingen skal få håve mine fisker. Greier
jeg ikke det selv får et heller være.

En storjugers bekjennelser.
v/ Kjell Grønningen

Jeg merker jeg blir litt irritert når jeg ser
filmer med fiskere som kjører en stor
ørret i ti minutter før man til slutt, når
klimakset skal settes, velger å la en
annen få den herlige følelsen av fast fisk
i hoven.
Helt på trynet mener nå jeg.
Det blir nesten som å møte ei dame på
byen, danse, kline litt, spandere masse
øl og vin før man etter hvert havner
hjemme i køya, klar som et egg.
Og der, jo der venter en annen kar på å
fullføre hele opplegget mens du sitter og
ser på.
Helt uaktuelt, ikke sant?
Moralen er derfor: hov alltid dine egne
fisker!

Overraskelsen var stor da jeg under årets
OS-julebord på Tåsen ble tatt opp som
Storjuger av seremonimester Vadholm
og hans staute hoff av mer eller mindre
pålitelige fiskere.
Høyt meriterte stang- og begersvingere
som Bjarne Fenn, Erik Andersen, Jan
Johnsen og Harald Hovde. Joda, dette
blir som å hoppe etter Wirkola...med
fluestang.
Svært mange, inkludert meg selv, spør
seg hvorfor akkurat jeg fikk denne store
og akk så noble utmerkelsen, spesielt
når man vet at vår stolte forening bugner
over av ivrige sportsfiskere som nesten
alle og enhver er mer enn godt nok
kvalifiserte til å bli titulert storjugere.
Og vel så det.

Som storjuger måtte jeg ellers, til enhver
tid love å alltid informere selveste
overjuger (Stormester) Knut Vadholm
hvor det virkelig er muligheter for å
fange storfisken.
Greit nok det, men gidder han å gå tre
timer innover i skauen for å komme inn
til disse vanna? Tror ikke det, da er det
mye mer bedagelig å tøffe rundt nede på
Hvaler etter sjøøretten.

Men valget falt altså på meg og jeg
takker ydmykt og ærbødigst for det!
Nå er jeg langt fra kjent for å juge når
det dreier seg om fisking, faktisk er jeg
til enhver tid hundre prosent ærlig om
mine fangster eller like ofte mangel på
sådanne.
En ørret på fire hekto kan muligens fort
bli til ca halvkiloen, men lenger enn det
strekker jeg meg ikke, ærlighet varer
tross alt lengst.

Men bevares, man skal da ikke legge
seg ut med sjefen over alle sjefer
heller...så jeg tar nok den telefonen.

I hvilke vann jeg fisker derimot er jeg
ikke alltid så åpen og ærlig om.
Dårlige vann har jeg ikke noen
problemer med å nevne, men de gode
vanna holder jeg tett inntil brøstet. Man
vil da ikke ha massevis av andre fiskere
ute på myra når de peneste ørretene
vaker midt i juni.
Da vil jeg helst være aleine.

Nå er det januar og man merker så smått
at dagene blir lysere og lengre, det er
som om livsgnisten sakte men sikkert
kommer tilbake både hos moder jord og
hos oss sportsfiskere.
Energien kommer tilbake.
Noen liker å fryse ballene av seg ute på
islagte vann mens sno og kulde
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ødelegger alt som er av nytelse: Dem
om det.
Jeg drømmer om isfrie vann, fuglekvitter, innsektsklekkinger med
tørrfluebris og rolig vaking uttafor
myrkanten, ett eneste kast og fast fisk.

Mer om det i neste nummer av Fast
Fisk.
Mulig det blir litt god gammaldags
juging også.

Det er livet!

Kjell Grønningen.

Jeg har jo plutselig- tross alt- lov.

Kjell med ørret fra ??
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Smånytt fra nettet og andre kilder.
02.01.17 Nå er det fine forhold på
isen mange steder.

13.12.16 Flott julebord med
Sportsfiskerne

Speilblanke isflater over store deler av
Oslomarka.

Mange fikk gleden av masse god mat
og hyggelige innslag på årets julebord
på Tåsen.

Her fra en tur til Store Daltjuven på årets andre
dag.

Iår var vi 34 på julebordet, flere enn på
lenge. 15% av medlemsmassen må sies å
være bra. Og det manglet ikke noe på
bordet iår heller. Rakfisk i varianter, røkt
sik, røkelaks i varianter, gravet ørret, kokt
ørret i varianter, sikrogn, krabbe fra Vega,
hummerkabaret, gjeddekaker,
medisterkaker og ribbe. Og mange lokale
medlems-leverandører.
Tusen takk til dere alle for både kortreist
og lengre reist mat. I tillegg bløtkaker,
kransekaker og sjokoladekake. Alle ganer
gledet seg !

Prøver her å gi et inntrykk av hvor glatte veiene var
der det ikke var strødd..

Kom dere ut å fisk folkens, husk fiskekort! (H.H)

15.12.16 Isfisketrening idag.
Et bilde fra dagens treningstur.
Knut Vadholm med dagens største fisk og
glis ! Abbor 1040 gr.

Og formannens egenproduserte juleøl var
igjen på plass. Han innledet gildet med en
gjennomgang av OS-året og turplaner for
neste år. Og så var vi igang.
Ved slutten av måltidet dukket Stormester
Knut Vadholm opp med sitt hoff av
storjugere. Heriblant Bjarne Fenn, nå 96 år
og still going strong.
Ny storjuger hadde blitt funnet verdig for
ridderslaget. Vadholm kunngjorde at Kjell
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Trivelig kveld med god stemning.

Grønningen kunne tre frem. Hans svar på
de 5 viktige spørsmål ble etterhvert
akseptert som en storjuger verdig og Kjell
ble slått til ridder. Han kvitterte med en
redegjørelse for sine markaturer med
varierte opplevelser og skrøt av å ha lest
samtlige "FastFisk" siden førsteutgivelsen
fra 1951. En god skrøne tror vi, eller ?

Sekretæren.

30.11.16 Isfiskesesongen har
startet.
Fine forhold på isen mange steder, her
er noen glimt fra en tur til et av vannene
opp fra Hakadal.

Kjell får diplomet, flankert av ”hoffet”
Her er noe av fangsten, Isen var 12 - 15 cm der vi
fisket.

Hans majestet ørreten følger nøye med.
Under kaffen ble årets fiskere hedret med
sine fangster i div. klasser. Gode vinnere
i 5 ulike fiskeklasser ble Lars Ansteensen
(ørret i Norge), Kjell Grønningen (ørret i
Marka), Anders Wold (abbor), Karl Tore
Nielsen (laks) og Stein Wines (annen fisk i
Norge).

Noen av røyene i festantrekk.
Vær forsiktig når du ferdes på isen, tykkelsen kan
variere mye.
Ut og fisk! ( Harald Hovde)

Under kvelden surret en billedcollage fra
medlemmenes fiskeopplevelser i år og
ifjor. En lett blanding av hyggelige bilder
satt sammen av formannen.
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27.11.16 Stamfiske med
etterfølgende sikfiske er avsluttet.
Dugnadsgjengen på Krokskogen er
ferdig med årets jobb.
Etter at ørreten hadde gjort seg ferdig, kom siken.
Vi har ialt fanget 550 sik ved innløpet til Loka og
kanalen, noe i garn, men mest i ruse. Her kommer
noen bilder fra vinterlandet i marka.

Her ser vi innover i Loka. (v/ Vesleflåtan)

Isen har lagt seg på Storflåtan.

Det obligatoriske kaffebålet.

Tømming av ruse full av sik.

Like før den koker.
Bilder og tekst ved Jan Johnsen og Harald Hovde
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17.11.16 Infomøte med
Castingforbundet

20.10.16 Hva skjer med
Drammenselva

Generalsekretæren i forbundet Torgeir
Gustavsen inntok sportsfiskernes
medlemsmøte.

Einar Mathiesen, styreformann i
Hellefoss / Åmot kultiveringsanlegg og
daglig leder i Østsiden J&F imponerte
med sine kunnskaper om laksen i
Drammenselva

Det skulle vært Andreas Næristorp med
arts- og specimen-fiske, men han ble
forhindret. Isteden ble det arts-Casting
med Specimen-stenger.

En driftig kar, men rolig og sikker
foredragsholder som lett og upretensiøst
foredro om fiske i Drammenselva fra den
tidlige morgen(11-hundretallet), gjennom
problemårene på 1970-tallet og frem til
dagens gode fiske.

Vi hadde et godt møte som altså måtte
omkalfatres på kort varsel.
Generalsekretær Gustavsen i NCF foredro
om Castingforbundet og deres tilbud. Han
er en mann med meget gode kunnskaper
om og erfaringer fra Castingfaget. Han har
ordet i sin makt og kan formidle budskapet
på en slentrende og uformell måte. Dette
ble godt mottatt av de 23 fremmøtte som
også skapte en fruktbar diskusjon omkring
Castingsaken generelt og rekrutteringsproblemer spesielt. Gustavsen forklarte
den gode vekst i miljøet på Sørlandet i stor
grad skyldes ildsjelen Grønneberg og
Lyngdal Sport.

Registrering av fangster har man helt fra
1876. Rekordfisken i elva skal være på
34,5 kilo. Den ble tatt 13.7 1925. Gjennom
årene er fisket gjort på mange vis: Mæl
fiske (en fast innretning i elvestrømmen),
Flake fiske (hengende kurver fisken
hopper opp i), Garn, Not, Lyster, Snøre
fiske (uten stang) .

Mælen i Hellefosssen stammer fra 1224.
(Bilde fra nettet. En gammel restaurert
utgave)

Gustavsen i aksjon på dammen under NM 2014.
Red.
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Sportsfiske slik vi kjenner startet tidlig på
1800-tallet. Scotten Robert Dalton
Hutchinson som kom til Drammen i 1826
sies å være den første sportsfisker
(fluefisker) i elva. Han døde under en
fisketur ved Vikersund i 1843.

13.10.16 Årets stamfiske er
igang.
Stamfiske er godt i gang på
Krokskogen.

Fra 1970 ble det stadig dårligere fiske i
elva og garnfiske ble forbudt fra 1978. Fra
1980 ble treforedlingsbedrifter langs elva
nedlagt og aktivt kultiveringsarbeide
igangsatt. Så satte gyroen inn fra 1987.
Den aktive kultivering og profesjonelle
organisering av arbeidet har gitt gode
resultater for elva. I dag selges 4-5000 kort
i sesongen for en dagspris på kr. 300.- Alle
kan kjøpe kort. Intet eksklusivt fiske.

Dagens jobb er gjort og kaffen er straks klar.

Noe oppgang av fisk har det vært, men lite
vann i bekkene gjør nok at de store
fortsatt venter. Vi ønsker oss derfor litt
skikkelig ruskevær.

Hellefossen og en 2km lang strekning ved
Hokksund er populære fiskeplasser med
god stemning og fiske fra land.
Einar hadde mye interessant å fortelle og
hans bøker om elva ble nærmest revet
bort blant de 21 tilhørerne når han
annonserte at han hadde med noen for
salg. Bra saker !

Tekst/Bilde. Harald Hovde

Red.

Hvor er dette ?
Ikke mange besvarelser på oppgaven i forrige nummer. Spørsmålet om hvilket vann
som var avbildet var nok litt i vanskeligste laget.
Men Jan Johnsen kjente seg igjen ved nordre Branntjern. Jan har jo vært mye i området,
fra midt på 70-tallet og oppover. Vi gratulerer.
Ingen ny oppgave denne gang. Vi får se til neste nummer.
Red.
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Sommertur til Hølonda (ved Svorksjøen) uke 27 - 2017

Vi satser på uke 27, dvs. 1.7 – 8.7.
Vi drar til Sør Trøndelag og Meldal, nærmere bestemt Svorkmo som ligger vest for og
på høyde med Støren. I området innenfor Svorkmosjøen skal det være flere gode vann
med flott fisk i hht. til vår kjentmann i området. Svorkmosjøen, som er et stort vann,
inneholder store mengder ørret og røye og hvert år tas det fangster på opptil 3-4 kilos
fisker.
Dette blir overkommelig å kjøre. Innkvartering på Svorkmo camping som beskrives
som et ferieparadis, er et mulig innkvarteringssted.
Egenandel pr. person kr. 500.- Påmelding til formannen Geir Gundersen 97151079.
Detaljer om turen kommer etter hvert.
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Returadr:
Oslo Sportsfiskere
Boks 989 – Sentrum
0104 Oslo

Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre
medlemsblad. Du finner oss på www.oslosportsfiskere.no

Stiftet 1932
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