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14-årige Daniel Holmen med en av sine 4 fantastiske Storrøyer fra en ukes ferie i 

Femundstraktene i sommer. Daniel har vært storfisker i mange år allerede takket være 

sin fars (Tor Egil Holmen – tidl. i OS-styret) gode påvirkning og oppmuntring.  
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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  mars 2019 

Funksjon          Navn                             Adresse                                                         Mobil  / tlf. 

Formann: Geir Granli              Seljeveien 5, 0575 Oslo                                   90953450   

                                                                geir.granli54@gmail.com                                                           

Nestformann: Morten Løken  Løkkaskogen 8C, 0773 Oslo                           92642332  

                                                                jml@fbda.no  

Sekretær: Viggo Kristiansen          Levrevn. 1, 1346 Gjettum                                97515127 

                                                                 Viggo.kristiansen@gmail.com                        67545921 

Kasserer:           Tore Austang                 Østensjøveien 81 A,0667 Oslo                        96045615 

                                                                 to-austa@online.no    

Styremedlem Simen Corneliussen      Amtmann Meinichs gate 3, 0482 Oslo             93267103 

                                                                djnemis@gmail.gmail.com 

Styremedlem Erik N. Andersen Hasleveien 41b, 0575 Oslo                  95223194 

                                                                 eriknandersen@hotmail.com                          22354800     

Styremedlem Geir O. Tidemandsen    Rødbergveien 88D, 0593  Oslo,                       48135520                            

                                                                 geirtide@gmail.com    

Suppleant:        Oddvar Ringstad            Irisveien 24, 0870 Oslo                                    92084620 

                                                                 oddvar.ringstad@dynea.com                                  

Suppleant         Kjell Grønningen Ekebergveien 19 Q, 0196 Oslo                        91532633         

                                                                 kjellgr@gmail.com 

Suppleant: Joseph Gia Huang Vu    Olav Aukrusts vei 8, 0785 Oslo                      91606452 

                                                                 Giahoa01@gmail.com   

 

UTVALG 

Møteutvalg:   Erik Andersen,  Geir Granli, Viggo Kristiansen  

Turutvalg:   Faste turer (Geir Gundersen, Simen Corneliussen)  

OFA-oppmann:  Erik Andersen 

FastFisk red.:   Stein Wines  email: stein-wi@online.no  

Web.red.:   Geir Granli, Geir Gundersen -  Harald Hovde red. isfiskesider 

Vaktmestere dammen:  Stein Wines, Geir Tidemandsen 

Ungdomsutvalg:   Simen Corneliussen,  

  

REVISORER           REGNSKAPSFØRER VALGKOMITE    

Tore Raaer,     Stein Wines   Styret (supplert av Geir Gundersen) 

 

CASTING-STYRET  (fra mars 2019)  Geir Granli (leder), Viggo Kristiansen, Dan Otto Isachsen,  
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Formannen har ordet 

 

 
 

Nå er sommeren på hell, men det er 

stadig muligheter for å fange storfisken 

til «årets fisker» konkurransen. 

 

Denne sesongen har heldigvis hatt bedre 

forhold enn tørkesommeren i fjor. 

Jeg håper dere har hatt mange fine 

fisketurer – jeg har hørt rykter om turer 

til Finnmark, Troms, Island og Alaska 

og regner med at det kommer noe derfra 

i Fast Fisk fremover. Nå er sommeren 

på hell, men det er stadig muligheter for 

å fange storfisken til «årets fisker» 

konkurransen. 

 

Dessverre ble årets laksefiske i Orkla 

uten noen fangst å skryte av. Styret 

vurderer hva vi gjør med denne videre 

som et tilbud til klubbens medlemmer. 

 

I skrivende stund er siste planlegging av 

årets harrtur til Trya Camping ved 

Koppang i sluttfasen – dette har for 

mange blitt en sosial og lærerik 

sesongavslutning. 

 

Det gledelige er at bua vår brukes av 

mange medlemmer og vi har vakt der 

hver tirsdag ut september. Vi har hatt 

nærmere 70 personer hos oss på 

fluekastekurs – helt enormt og vi 

vurderer å utvide tilbudet til neste år. 

 

Den planlagte tømmingen av 

Holmendammen i høst blir det ikke noe 

av, grunnet politisk vingling, men vi 

regner med at dette kanskje blir til neste 

år. 

 

Høstens første medlemsmøte vil være på 

Tåsen seniorsenter med Morten 

Harangen og foredrag om Lågendalen – 

historie og fiske. 

 

Vi begynner også på igjen med 

fluebinding på Holmendammen i 

oktober. 

 

Til slutt vil jeg minne om at vår 

konkurranse «Årets Fisker» går frem til 

31.desember.  

Hvis du har fått en fin fisk i år, så meld 

den på i konkurransen. Husk bilde.  

Hvem vet, kanskje det er du som stikker 

av med gavekortet på 500,-kr og plakett. 

 

Ta et par kast til. 

 
Geir Granli 
Leder

 

 

  



 

4 

Klubb-møter høst 2019 / 

vinter 2020 

 

 

 

Nedenfor er angitt datoer for de nærmeste møtene både i høst og frem til årsmøtet neste 

år. Innholdet er tentativt men vil spikres etter hvert. Hyggelig at styret har merket seg at 

vi ikke er ferdig med lokalene på Tåsen som ligger sentralt og har fine lokaler til 

samlinger for både våre medlemmer og andre interesserte.  

 

Møtene begynner kl. 1900 som vanlig. Tåsen seniorsenter har adresse : Tåsenveien 66, 

Angler i Nydalen: Nydalsveien 30 b. 

 

24.10. Tåsen - Morten Harangen om Numedalslågen – historie og fiske 

14.11. Angler - Arvid Syslak om tørrflue etter laks 

12.12. Tåsen - Julemøte, mat foreslått som i fjor. (meget velsmakende)   

 

23.01. Tåsen - Auksjon - utstyr etter Per Sletten 

13.02. Angler - Forberedelser til sommersesongen  

19.03. Tåsen – Årsmøte 

 

 

Andre aktiviteter i høst. 

 

Klubbmesterskap fluekasting 17.9  fra kl. 1800 

 Mesterskapet og kampen om «Johnsens pokal» blir holdt på Dammen på tirsdag  

17. september. Møt frem og delta. Alle kan kaste litt og konkurransen er nokså 

uformell. Du må ikke være verdensmester for å delta !! neste år har Johnsens pokal 

10-årsjubileum. Den ble satt opp av vår tidligere formann og ildsjel Jan Johnsen.  

 

 Harr-tur helgen 20.-22.september. 

Det er igjen tid for harrtur på Koppang. Trya camping. Det er fullt mulig å 

komme opp allerede torsdag 19, men det må avtales på forhånd med Geir Granli . 

(tlf. 90953450 ). Turen koster 200,- per pers og forhåndsbetales til 

Sportsfiskernes bankkonto (5001.06.26096) pr. nettbank eller med Vipps. 

Påmelding til Geir eller post@oslosportsfiskere.no  

Turen er annonsert på nettsidene våre.  

 
 

mailto:post@oslosportsfiskere.no
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Redaksjonelt 

 

Det har vært en hektisk sesong frem til sommerferien. Vi serverer litt fra både møter og 

fiskeaktiviteter, kurs og turer i klubbregi. Mye å bite i. Noe er publisert på facebook, 

ikke minst mange gode bilder. Flere av bildene er gjengitt her. Det tekstlige på 

Facebook er etter redaktørens mening noe spinkelt. Derfor blir det her bare mye 

oppsummering – også siden bladet nå kun kommer ut 2 ganger i året.  Men det er 

hyggelig å få dokumentert ting. Bladet lagres jo også digitalt.  

 

Etter denne seksjonen i bladet følger noen historier fra faste leverandører til bladet. Vi 

kan trenge flere. Men redaktøren takker for de gode innleggene. Redaktøren ønsker seg 

mer omtale av aktiviteter de enkelte er med på også i klubbregi. En liten historie er 

bedre enn ingenting. Formannen har tilsvarende ønsker. Noe er med her i bladet . En 

godbit fra Alaska kommer i nesten nummer.  

 

Til slutt har vi tatt med referat fra foreningens årsmøte i mars samt regnskaper og 

budsjett for 2019.  

 
Stein Wines, red. 

 

 

 

Oppsummeringer om litt av 

hvert 

 

 

Møte 24.1  «Mitt fiske i Hedmark» 

Tore Rydgren som vi har stiftet 

bekjentskap med tidligere foredro denne 

gang for et nesten (for oss) recordartet 

publikum.  Alle de drøye 50 

tilstedeværende var riktignok ikke bare 

våre egne medlemmer, men likevel. Bra 

selv om lokalene på Angler ikke er helt 

egnet for så mange. 

I hans lille intro om seg selv fikk vi vite at 

han startet sitt fiske i Tyrifjorden og omegn 

før han flyttet til Hedmark. Der forsøkte 

han seg i Flisa området, men det ble en 

nedtur. Bare Abbor. Deretter fikk han 

smaken på Rena, Atna, Mistra, Folla, 

Glomma, Tynset, Elverum, Femundsmarka 

og Engerdal. Gutten fikk god oversikt over 

Hedmarksfylkets fiskemuligheter ! 

Det var om fiske i disse nevnte 

vannføringer han konsentrerte sitt foredrag 

og han avslørte detaljer om spesifikke  

plasser på noen av elvene og områdene. 

Meget interessant. De fleste fikk nok ikke 

med seg alt, men noen fikk litt. 

 

 

Mye folk på Angler 
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Referentens notater begrenser seg til 

følgende interessante fiskesteder: 

• Rena på oversiden av Løksjøen opp til 

Storsjøen, også kalt «den gylne 3-

mila». Gjerne i sur nordavind ! Sen 

sesong her. 

• Nordre Rena fra Storsjøen er vanskelig 

tilgjengelig, men huser mye fin fisk. 

• Åmot – Åsta . Her er flere gode 

ørretkulper i strykene 

• Atna opp til brua og ned på østsiden. 

Dette er ørretland 

• Mistra. En klassisk elv. Veldig bratt og 

ulendt nederst. Fluefiske kan 

praktiseres innover mot Sølen 

• På nedsiden av Midtsjøen er det flotte 

områder 

• Unsetåa, et glemt flott nydelig område 

med fin fisk 

 

Så da er det vel bare å komme seg ut å 

fiske ! 

 

   

Møte 28.2   Om ørretens 

prikkmønster 

Foredragsholder Øyvind Øverli gjestet oss 

på Anglers lokaler i Nydalen. Øverli jobber 

til daglig ved NMBU og har doktorgrad i 

zoologisk utviklingsbiologi. 

Han forklarte oss om lange og 

omhyggelige studier av ørretens 

prikkmønster som er spredt på fiskene i 

ulike mønster uten mål og mening for 

vanlige dødelige.  

Prikkene består av fargestoffet melanin, 

samme pigment som gir pattedyr som 

sjiraff, tiger og leopard sine kontrastrike 

fargetegninger. Dette er bare noen få av 

de mest studerte eksemplene, kontrast 

rike svarte fargetegninger finnes hos en 

rekke andre arter – fra nordatlantisk 

flekksteinbit til grevling og afrikansk sebra.  

Har disse mønstre  betydning for 

individene av fisk, og kan man bruke 

prikkmønsteret til å gjenkjenne spesifikke 

individer opp gjennom livet?  Svaret er JA 

mente Øverli og han har vel antagelig rett. 

Prikkene er unike omtrent som 

menneskets fingeravtrykk. 

Morsomt at noen finner mening i å studere 

slike ting. Ørreten vet nok om dette 

allerede skulle vi tro. 

 

 

Fluebinding på dammen og i 

Nydalen 

Vinteren 2019 fortsatte fluebindingen på 

Dammen med avslutning i Anglers lokaler i 

Nydalen 9.  februar. Her gjorde man gode 

forberedelse til Daftø-turen med binding av 

de riktige fluene.  

 

 

Hos Angler med nærhet til utstyr ! 

 

På Dammen under pokalene ! 
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Fluebinding på Dammen i solnedgang 

 

24.02.2019 Lyseren, FM Oslo og KM for 
Oslo Sportsfiskere 

 

Oslomarka JFF med seier både individuelt 
og i lagkonkurransen, ikke mange 
grammene skilte de 3 lagene på pallen i 
Fylkesmesterskapet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pallen lag  -  Oslomarka i midten, OS-2 til 
venstre og OS-1 til høyre. 
 
1. Oslomarka   9,070 kg 
2. Oslo Sportsfiskere-2  8,990 kg 
3. Oslo Sportsfiskere-1  8,840 kg 

Pallen Indivduelt 

1. Einar Gloslie,    OsloMarka   6,900 kg 

2. Steinar Schaeger,  OS            4,230 kg 

3. Knut Vadholm, OS                 3,680 kg 
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Sjøfiskeetur Jeløya 30.mars 

Vi var vel rundt 10 mann som gjestet 

Jeløya i området ved Jeløy radio. 

Innledningsvis, når vi møtte ved 

parkeringen fikk vi gode tips om hvor man 

burde fiske for å ta tak i sjøørreten.  

Det var flere gode strender rundt neset ved 

«radio’n» og litt lenger sørøst. Brodern og 

jeg fisket på fine rullesteinstrender med 

store grunner og relativt stille vann. 

Innbydende og spennende. Men nei. Ikke 

et napp. Underlig. Forholdene var jo gode. 

Litt mye vind kanskje.  

Vi endte opp ved bålplassen nord om 

neset nærmere Refsnes gods og utvekslet 

erfaringer.  

Ingen av de andre hadde fått noe heller.  

Etter en matbit ved bålet tok 3 - 4 av gutta 

turen over til fastlandet og fikk etter hvert 

et par sjøørreter. Ikke bomtur altså !  

Men stedet må prøves på ny. Kan ikke gi 

opp så lett. 

 

 

Fin bålplass på Jeløya 

 

Sjøørrettur til Daftø  april 

Det var 26 personer fra Oslo Sportsfiskere 
og Oslomarka JFF, som deltok på 
sjøørretturen til Daftö i Sverige 26-27.april. 
Dette har blitt en fin tradisjonstur, med 
økende antall deltakere hvert år. 

Her er pallen i 
klubbmesterskapet! 
 

1. Steinar Schaeger 4,200 kg 

2. Knut Vadholm 3,660 kg 

3. Kjell Kolstad  3,550 kg 

 

Vi gratulerer! 
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Det var varierende vær, og mye regn på 
lørdagen. Til tross for dette, ble det rundt 
14 fisker i håven. Fangstene lå mellom 
500gr. og 1,6kg. 

Hvis du ikke fikk vært med i år. Fortvil ikke, 
det blir ny tur til neste år. 
Tusen takk til alle som var med, og dere 
som sendte inn bilder. 
 

Daniel Kringlebotn 2019 

 

 

Bilder fra vakre områder ved Daftø 

 

 

Dugnad dammen  30.april / 4.mai 

Tirsdag 30.4 var det godt med folk som 

raket og ryddet, malte og snekret slik at 

åpning av sesongen og kursene med 

videre kunne komme til dekket ord. Kjell og 

Stein kjørte bort en kassevogn og et 

hengerlass med masse løv og kvist etc.  

Thor Presthus må fremheves for sine 

snekkerkunster med ny inngangstram til 

boden og låsbart vannrørsavlukke bak. 

Fine saker. 

Et par dager senere tok en engere krets 

seg av dreneringen fra vanninnløpet etter 

brønnboringen. Der har det vært overflow 

et års tid. Nå er vannet ledet i et grenrør ut 

i det bestående drensrør som går rundt 

hele boden. Dermed er grusen foran 

inngangspartiet igjen blitt tørr samtidig som 

brønnlokket er isolert og forseglet ! Se 

bilde. 

 

     Thor innreder brønnhuset.  

Sesongåpning på 

Holmendammen. 

Tirsdag 7.mai kl. 1800 startet vi 

kastesesongen offisielt på 

Holmendammen kl.18.00. Altså 1 uke etter 

tjuvstarten med 1. kastekurs. Uheldigvis 

var det trist vær med nedbør og til dels 

tåke. Men absolutt godt oppmøte. Tommy 

Aarkvisla fra Nordisk Fiskeutstyr var igjen 

på plass, Denne gangen med demo av 

stenger fra R. L. Winston og CND. 

Vi ser på bildet at interessen var stor slik 

de rotter seg sammen ytterst på brygga ! 

 

 

 
 
Tommy med followers 

http://oslosportsfiskere.no/aktiviteter/fluebinding/index.html
http://oslosportsfiskere.no/aktiviteter/fluebinding/index.html
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Fluekastekurs 2019. 
 

I april og mai ble det avholdt 3 kurs i 

fluekasting for nybegynner og litt øvede 

kastere på  Dammen. Pris for ikke-

medlemmer kr. 800.-  Medlemmer kun kr. 

300.- altså sterkt sponset. 

 

Kurs 1: 24-25. april.. Kurset var fulltegnet. 

Kurs 2: 8-9. mai. Kurset var fulltegnet. 

Kurs 3: 22-23. mai. Kurset var fulltegnet. 

 

Det ble også arrangert et Ungdomskurs i 

fluekasting 12.-13.6. 7 deltakere. 

 

I tillegg ble Dammen leid til Parkxx 

gruppen og Ørretklubben i månedsskiftet 

mai-juni som gav hyggelige inntekter. 

 

Vi kan ikke få fullrost nok den gode 

gjengen av instruktører med Geir Granli i 

spissen. Innsatsen er på topp både 

utendørs og inne i bua. Svært gode 

inntekter (ca. 48.000) blir det ut av dette. 

Instruktørene får nå en velfortjent liten 

andel av overskuddet.    

Instruktørtroppen består for tiden av:  Geir 

Granli, Geir Gundersen, Tom Syversen, 

Geir Tidemandsen, Espen Mykløen, Jan 

Hallangen, og Simen Corneliussen. 

 

Gode hjelpere under kursene i år var også 

Dan Otto Isachsen, Viggo Kristiansen, 

Jens Morten Løken og Tore Austang.   

 

 

 
Sjefen sjøl veileder 

 

Kastestevne på Dammen 24-
26.mai 
 
2. runde i Norgescupen i fluekasting gikk 

på Dammen i samarbeid mellom 

Castingforbundet og vår forening. Ikke noe 

NM år. Det gikk i Sandnes.  Det var ugreie 

men like forhold både fredag, lørdag og 

søndag . Søndagen var verst med sterkt 

vind. 

 
Sammenlagt seieren i herreklassen gikk 

fortjent til Andor Røraas foran Steinar 

Røstad og Tom Wangensteen. Veteran ble 

vunnet av Tor Gjersøe foran Øyvind 

Strand og Geir Granli.   

Sammenlagt betyr best etter ørret 

presisjon , ørret lengde og laks lengde.  

 

Arrangementet gav klingende mynt i 

foreningskassen. Ikke ufortjent etter solid 

arr-innsats fra flere i klubben. 

 

 

 
 
 
 

Laksefiske på Metli-vallet  6 - 13. 
juli  
 
Årets tur til Orkla ble ikke riktig det samme 
som i fjor. Fortsatt god deltagelse, men 
kun en stakkars liten kilos laks ble fanget. 
Det var nok langt fra forventningene. Styret 
vil vurdere om man skal prøve vallet 
videre.   
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Foreningstur til Geitvassdalen      
4 - 11.august. 
 
Etter en del diskusjon ble foreningens 

styre enige om å grave litt dypere i 

lommeboken for å sponse en ukestur til 

Knutsbu i Geitvassdalen, dog med en 

betydelig egenandel på kr. 3000.- for 

interesserte..Stedet ligger midt i smørøyet 

på Hardangervidda og vel verdt prisen. 

Stedet har plass til 9 med senger i hytta og 

feltsenger i en Lavvo. Eksklusivt fiske i 

Geitvannet som er privat. 2 båter til disp.  

 

 
 

 Knutsbu (foto v/ Geir Gundersen) 

 

Transport fra Solheimsstulen på 

traktorslep et godt stykke, men deretter en 

solid fottur på 3 km til båten ved 

Geitvannet. Brukbart utstyrt hytte med 

vedovn, gassbluss og solcellepanel, 

 

 

 

Flere var interessert, men etter en del 

frafall var det tilslutt 4 mann fra Oslo  
Sportsfiskere, med en aldersdifferanse på 

40 år, som var en uke på Knutsbu mellom 

4 og 11.august. Været var skiftende, men 

fisket var godkjent. Største ørret 1,2 kg. 

Det ble fisk til middag og noe av fangsten 

ble tatt med hjem. Alle var enige om at det 

var en fin tur, og at vi vil tilbake. 

 

Stedet er foreløpig reservert for uke 32 i 

2020. Fikk du ikke vært med i år, er det 

muligheter for neste år. 

 
 

 
 

Per Godvik, Jon Røgeberg og Anders  

Jørgensen med noen fine fisker.  

Geir fotograferer 

Se også fisken nedenfor 

. 

 

 

 

  

 

http://oslosportsfiskere.no/aktiviteter/turer/sommertur%202019.html
http://oslosportsfiskere.no/aktiviteter/turer/sommertur%202019.html
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Villaksens år 2019 

Mange har nok fått med seg at 2019 er utpekt internasjonalt til å være villaksens år. 

Dette er fulgt opp av NJFF og fylkesmennene i hele landet. Sitat fra organisasjonen: 

 

Lakse-organisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) har vedtatt at 2019 skal 
være det internasjonale året for laksen. Dette skal foregå gjennom å fremme internasjonalt 
samarbeid om forvaltning og forskning. I Norge skal Villaksens år feires med brask og bram og vi i 
Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver har fått økonomisk støtte fra 
Fiskefondsmildene til å skape ulike aktiviteter i løpet av Villaksens år i Norge. Villaksens år i Norge 
skal ha fokus den fantastiske villaksen og dens rolle i nordmenns liv. Både fiskere og folk som aldri 
har tatt i en fisk er målgruppen for villaksens år, og vi håper å nå flest mulig av Norges befolkning 
gjennom en rekke arrangement i hele landet. 

Vårt styre har ikke sovet i timen her, men derimot benyttet anledningen til å slå et slag 

for laksen med ulike aktiviteter gjennom året, og samtidig søkt om økonomisk støtte.  

Det glade budskap er at foreningen har mottatt støtte med kr. 24.000.- for de søkte 

aktiviteter. Nedenfor er de 4 aksepterte tiltakene.  

 

Fluebinding av laksefluer med Oslo sportsfiskere  
9 februar, kl.18:00 - 27 februar, kl.21:00  
Nydalsveien 30B Oslo, + Google Map  

Kurs i binding av laksefluer med Erik Eriksson og Svein Røbergshagen. Kurset går over fire 
onsdager i februar 2019. 
 
 

Kurs i laksefiske med Oslo Sportsfiskere  
7 juli, kl.08:00 - 17:00  
Orkla  

Kurs i laksefiske med haspel- og flueutstyr. Kurset vil finne sted på Metlivaldet i Orkla. Det 
blir gjennomgang av forskjellige typer flue/sluk/wobbler og mark til å overliste laksen med 
samt trening i grunnleggende fiskeregler og opptreden under fiske.  
 
 

Sjøørrettur til Jeløya med Oslo Sportsfiskere  
30 mars, kl.10:00 - 15:00  
Jeløya, Moss  

Tur til Jeløya i Østfold for å overliste sjøørreten. Blir fokus på å finne plasser hvor sjøørreten 
oppholder seg på denne tiden av året. Det blir instruksjon for både flue- og haspel-fiske. 

http://villaks2019.no/event/fluebinding-av-laksefluer-med-oslo-sportsfiskere/
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Oslo
http://villaks2019.no/event/kurs-i-laksefiske-med-oslo-sportsfiskere/
http://villaks2019.no/event/sjoorrettur-til-jeloya-med-oslo-sportsfiskere/
http://villaks2019.no/
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Sjøørretfiske i Daftö med Oslo Sportsfiskere  
26 april, kl.17:00 - 28 april, kl.17:00  
Daftö, Sverige  

Det blir lagt opp til et kurs i sjøørretfiske med både haspel- og fluestang etter sjøørreten i 
Sverige. Kurset vil finne sted på Daftö i Sverige over en helg. 

 

Alle de 4 aktiviteter var godt besøkt, men fangstene varierte. Spesielt på Daftøturen var 

det mange med. Referat annet sted i bladet. 

 

Her passer det å eksponere Årets Fisker 2018 – Adrian Myhre, hyppig deltager også 

på Daftø-turene. 

 

 

 

Hvem blir årets fisker 2019 ?  Det kan bli deg, men du må melde den på  

post@osloswåortsfiskere.no. Vekt, Type, bilde og fangstmetode .  

Adrian Myhre er blant de 

yngste i Foreningen men 

har markert seg som 

særdeles ivrig fisker. I de 

siste år er det nettopp han 

som har fått gode fisker på 

Daftø.  

I år ar han fått flere lakser, 

dog ikke den største i OS, 

men nest størst. Men i 

tillegg har han dratt pene 

sjøørretter og div. annen 

stor fiske. Totalt var juryen 

enige om at Årets Fisker 

måtte bli Adrian som også 

får gavekort på kr. 500.-  

Her med en Laks på 9,76 kg   

http://villaks2019.no/event/sjoorretfiske-i-dafto-med-oslo-sportsfiskere/
mailto:post@osloswåortsfiskere.no
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Per Sletten,     

En nestor i foreningen er 

borte men ikke glemt 

Men det var laksefiske han drev mest 

med på sommeren. Han leide vald i Namsen i alle år, 2 uker hver sommer. Mang en 

storlaks ble det på Per. Han hadde hytte på Hovden, så han både fisket og jaktet på 

Hardangervidda. Et lite eksempel på allsidighet og kjærlighet til jakt og fiske og 

skiløping. Om sommeren var det også turorientering. Det drev han og kona Tordis med 

helt til det siste. 

Den lille historien nedenfor har Per likt å fortelle om når det var snakk om «marka». 

Dette er lenge siden, lille julaften. Han hadde hørt at i Bleiksjøenpå Krokskogen, var 

abboren stor og fin. Han avgårde på ski. Abbor fikk han, men ute på vannet oppdaget 

han en bulk i snøen. Det måtte undersøkes. Og under snøen, lå det en stor fin århane. 

Kraftledningen fra Hallingdal går over Bleksjøen. Kollisjoner med kraftlinjen er en 

kjent sak, for både folk og rev. Den julen ble reddet, var Pers kommentar. Med hans 

hyggelige glimt i øyet. 

Pers kone Tordis Ekeberg kom til oss med Pers ønske. Han ville gi alt fiskeutstyret sitt 

til Oslo Sportsfiskere. Det er nå hentet og det er ikke lite…..Det kommer vi tilbake til 

senere i år. 

En stor takk  og fred over Pers minne. 

Erik Andersen 

  

 

Sommeren 2018 døde en av våre eldste 

medlemmer, Per Sletten. Han ble over 90 

år. Det er sikkert flere av dere som husker 

ham fra møtene våre på Tåsen. Han var 

mye der, alltid interessert og med et godt 

glimt i øyet. Per var en meget allsidig 

sportsfisker og friluftsmann. Han var lenge 

med i OFA, hadde lag på søndre del av 

Bjørnsjøen. Jaktet også i området rundt 

Bjørnsjøen.  
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Det er moro når det funker – 2 

 

 

 

I 2016 skrev jeg en liten sak i bladet, 

«Det er moro når det funker». Det året 

ble det spådd, at i begynnelsen av august 

skulle det komme en stor klekking av 

flua Bibio, eller Russerflua som noen 

kaller den. Og det stemte til gagns. Det 

ble tatt mange ørreter på den flua i 

fjellheimen den sommeren. Gutta som 

skulle på turen vår til Hardangervidda i 

sommer, mente det skulle komme en 

tilsvarende klekking i sommer. Det blir 

nå 3 år siden sist. 

Jeg mener det er 4 år mellom de store 

klekkingene, i hvert fall her på 

Østlandet. Så til neste sommer kan vi ta 

frem fluene med de røde bena som vi 

bandt i vinter….Jeg har ikke sett snurten 

av dem i sommer i fjellet der jeg fisker. 

Har dere ? 

Erik Andersen med en 

vakker ørret tatt på 

Gundersens «Stankelben». 

Et sted til fjells i Hemsedal 
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Men det mye annet som funker. Som 

f.eks Gundersens (ex. formann) 

Stankelben. Han kom med en enkel og 

fint mønster til denne flua for noen år 

siden. Fisken jeg holder på bildet ble tatt 

på en av «dine Stankelben». Takk for 

den Gundersen. Det andre bildet kan 

kanskje virke litt voldsomt på noen, 

særlig på noen av «Sims-kameratene». 

De som stort sett sitter på elvebredden i 

Hemsila og diskuterer foryomslengder 

og om det går med 6x eller 7x…. 

kanskje er de blitt veganere og. 

Men jeg er så gammeldags at jeg setter 

pris på et godt ørret måltid en gang  

 

 

iblant. Og går du en ½ times tid ifra 

Hemsilas bredd, det er i Hemsedal jeg 

holder til, så er det nok fisk til alle også 

til å spise. Men et visst magemål må vi 

vise, samme hvor vi er og fisker. 

Fiskene på bildet ble tatt på en vårflue 

imitasjon av Lennart Bergquist som jeg 

har brukt i mange år. Denne dagen var 

det småvak på vindsiden. Da funket det i 

sommer og innimellom ….. 

Fortsatt skitt fiske 

Erik 

 

 

  

 

Eriks ørreter i 

Hemsedal tatt på en 

vårflueimitasjon.  

Bon apetit ! 
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Start sesongen tidlig i Østfold. 

 

Selv om jeg er en edsvoren tilhenger av 

nærfiske i oslomarka har jeg i de to siste 

sesongene innsett at det også finnes 

andre områder og vann med gode 

muligheter for å få fin ørret. Når isen 

fremdeles ligger tjukk i Nordmarka kan 

den gå en måned tidligere i enkelte vann 

i det som kalles "Fjella" nede i Østfold. 

Dette er et ganske stort område i 

Rakkestad/Degernes som består av 

hundrevis av vann av alle mulige 

størrelser. At det også er svært fin fisk 

enkelte steder er ikke å komme bort fra 

selv om den akkurat som her oppe hos 

oss kan være svært vanskelig å komme 

på talefot med.  

 

I år gikk isen helt i slutten av mars i de 

mest lavereliggende vanna, mens man 

måtte vente til den første helga i april i 

vann som ligger 200-300 meter over 

havet, som også er maks høyde der 

nede. Det er en grei regel å vente to uker 

etter at isen har gått. Først da begynner 

det å skje noe av interesse for oss 

fluefiskere.  

 

Min første tur var i helga 20/21 april til 

et fint vann litt sørvest for det store 

vannet Kløsa. Dessverre var det lite 

innsekter i aktivitet i løpet av de dagene 

så det ble så som så med kasting på 

vakende fisk, men da vinden la seg mot 

kvelden poppa selvfølgelig fjærmyggen 

opp noe som satte fart på fisken.  

Vanskeligere fiske finnes ikke i min bok 

og skal man lure noen på helt flatt vann, 

må man ikke bare være kunnskapsrik og 

dyktig, man må også ha en god posjon 

flaks. Ingen av delene gjaldt for meg 

den lørdagskvelden...selv om jeg etter 

mye om og men greide å lure en sprek 

en på nesten tre hekto. Sesongen var i 

gang!  

 

De to andre jeg reiste sammen med 

nedover er av den meget dyktige sorten 

og fikk begge flere pene fisk mellom 

fire og seks hekto noe begge var svært 

så fornøyde med tida på året tatt i 

betraktning. For meg er det ikke så 

viktig med selve fangsten når jeg veit at 

det ligger is på mine favorittvann oppe i 

Nordmarka, da er det mer enn nok 

tilfreds stillende bare å være ute i 

skauen med åpent vann, snøfrie 

omgivelser, livlige fugler og sildrende 

bekker. Stort bedre kan man ikke ha det 

med klær på, ihvertfall ikke i april. 
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Den neste turen nedover var sammen 

med min bedre halvdel tirsdag første 

mai. Vi trossa opptog og røde faner og 

kjørte ned til et område litt lenger sør i 

forhold til Kløsa. Jeg hadde fått et tips 

fra en kjentmann om at det lå et vann litt 

inneklemt mellom flere større vann, litt 

oppe på en høyde, som etter sigende 

skulle kunne huse fin ørret. Sist utsett 

var i 2015 så her burde det være 

muligheter... 

 

Etter en times gange på og utenfor sti 

var vi endelig framme og ble møtt av 

nesten flatt vann og vakende 

fisk!  Utstyret ble rigga opp i rekordfart 

og en liten vårflueimitasjon havna 

ytterst på spissen, basert på aktivitet av 

nettopp vårfluer inne i ei vik i 

nordenden. Ikke før hadde jeg lista meg 

som en fullblods indianer ut på myra så 

satte sønnavinden hardt  i gang, og det 

rett på meg. Finnes det noe mer 

irriterende enn for mye vind? Litt vind 

kan være saliggjørende, men for mye 

ødelegger for alt og alle. Farvel vaking.  

 

En god lunsj i det "grønne" er heller 

ikke å forakte så det ble mat og 

avslapping i sola før vinden igjen roa 

seg ned. Av- og på- forholdene fortsatte 

utover dagen, men mellom slagene fikk 

jeg faktisk opp et par feite fine ørreter 

på bortimot halvkiloen. Slett ikke verst, 

nei nærmest fabelaktig! På veien tilbake 

til bilen dro vi innom et par vann til, 

men her var det kun småfisk som var 

oppe og vaka.  

 

Min første nordmarkstur gikk til 

Musublanda sør for Rottungen den 7/5. 

dette er en fin liten putt som byr på 

aktivt fiske og store fjærmyggklekkinger 

– så også denne tirsdagen. Her er det litt 

for mye fisk så det er bare å ta opp det 

man får. Jeg fikk forøvrig null og niks 

denne kvelden hvor gradestokken sank 

ned mot fire grader før jeg ga meg. Det 

ble en kjølig sykkeltur ned mot 

Hammeren. 

 

Min neste tur ned til Østfold skjedde 

allerede lørdagen etter. Da sykla jeg opp 

til flere vann, blant annet til Butjerna, 

Kroktjernet og krokete Nybølingen. 

Hadde håpa på lepto-bonanza, men fant 

nesten ikke forekomster av disse små 

døgnfluene i noen av vanna bortsett fra 

brukbare mengder i Nybølingen, noe 

som ga to fisk i mellomstørrelsen ned i 

påsan. Store var dem ikke men fisk er 

noen ganger fisk. De neste turene ble 
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også brukt for å finne ut om det egentlig 

er noe særlig med vespertina i disse 

områdene, men det er det etter min 

oppfatning ikke. Sånn er det noen 

steder. men maur, det er det i store 

mengder hvis du er heldig og havner 

midt i en sverming.  

 

Litt lenger sørover, mellom Halden og 

svenskegrensa finnes det noen store 

vann som huser vulgata og dit dro jeg 

onsdag 22 mai. Kjørte hjemmefra 07.00 

og var framme ved det første vannet 

klokka ti etter en drøy times sykkel og 

trasking gjennom tørr gammalskog. Og 

her skal jeg si jeg ble møtt av vaking! 

Vulgataklekkinga var i full gang 

allerede og flere pene fisk var oppe og 

tok duns hardt og brutalt inne på ei 

grunne, det hele så nesten for lett ut...og 

tror dere ikke jeg fikk fast fisk på det 

første kastet, seks pene hekto med herlig 

ørret som var stappfull av både 

nyklekkede og nymfer.  

 

Ørreten er enkle i kostholdet når 

vulgataen klekker, det eneste som kan få 

den til å skifte diet er hvis det kommer 

maur, ihvertfall hvis det kommer 

stokkmaur, men det skjer aldri før etter 

klokka to, og ihvertfall ikke før litt ut i 

juni. Denne dagen var det kun vulgata 

som var å se, og fisken var helt i ekstase 

helt fram til det hele som vanlig dabba 

av i firetida. Da hadde jeg, mot normalt, 

fått seks ørret mellom fire og åtte hekto, 

og mista en sværing... 

 

Det er sånne dager som gjør at man 

glemmer alle fiskeløse dager og timer 

uten at noe som helst skjer, frustrerende 

tider hvor man lurer på om man i det 

hele tatt veit hva man driver med og 

ikke minst hvorfor man driver med noe 

så til tider lite produktivt. Når det først 

slår til med knallfiske er alt annet glemt, 

og når det i tillegg er 25 grader varmt, 

skyfri himmel med en ørliten 

tørrfluebris finnes det ikke noe bedre å 

gjøre en onsdag i mai, noen få kilometer 

fra svenskegrensa. Hvis dere vil starte 

sesongen tidlig er det altså bare å dra 

nedover til Østfold, eller unnskyld 

VIKEN som fylket snart er en del av.  

 

Skitt fiske! 
Kjell Grønningen 

 

 

Fin ørret i Østfold 
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Gutta på tur – gode dager i 

Finnmark. 

 

Vi dro til Alta torsdag 20.6, med fly. 

Deretter 2 leiebiler til et sted 3 mil fra 

Kautokeino. Thor Stjernø, Johan 

Grønning og Stein Wines fra klubben. 

Lillebror Tor Wines var også med, en 

dreven og iherdig fisker. Han ante nok 

mulighetene da han så fiskene Thor fikk 

i fjor i samme område og attpå til vant 

ørretklassen i klubbens fisker 

konkurranse. Forventningene var mao. 

skyhøye fra start. Ikke bare hos broder 

Tor. 

Hytta vi hadde leid for en uke viste seg 

å være en positiv overraskelse. Langt 

over de forventningene jeg selv hadde 

etter Thors (Stjernø) beskrivelser. En 

forholdsvis romslig hytte med 2 rom og 

en forgang. Dertil terrasse med utsikt 

over vannet «vårt» 11 km langt med 

øyer og fiskeplasser rundt det hele. Men 

fisket er best i øvre del fikk vi  

beskjed om av «bonden». No problem, 

vi hadde 2 båter med påhengsmotor til 

rådighet . inklusivt i leien så vi ville 

kunne fare over det meste. Hvilket vi 

også gjorde.  

 

 
Thor, Tor og Johan på terassen 

De 2 rommene ble raskt fordelt 2 + 2 

med egne småkjøkken og stort 

spisebord. Det største rommet med 4 

senger ble felles middagsrom. Utedo – 

ja, men hva kan man vente. Vann hentet 

vi raskt fra «bonden» i kanner. Men vi 

hadde både strøm , komfyr og kjøleskap. 

Fryser hos bonde-huset 200 meter unna. 

 

Men fisket da? og myggen? og været ? 

Vel været. Temmelig vekslende kan 

man si. Temperaturen varierte mellom 

20 og 13 grader ca. Regn gjorde det 

nesten daglig men med gode oppholds-

perioder. Noen dager var helt praktfulle 

og midtnattsolen så vi fra terrassen flere 

kvelder. Regnværsdagene var ikke verre 

enn at vi hadde både en og to lange 

økter på vannet og på øyene daglig. 

 

 
         Midnattsol på Finnmarksvidda 

Men fisket da?   - La meg ta myggen ! 

Den var der, men på langt nær så 

plagsom som vi hadde fryktet. Det var 

fullt mulig å sitte på terrassen om 

kvelden og lette på mygghatten og 

hygge seg med en øl. Under fisket i 

båten var den borte. På land, jada , men 

faktisk ikke så plagsom. Omtrent som 
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Nordmarka vil jeg si, mao. svært så 

levelig. Se bort fra myggen.  

 

Jamen fisket ?  Verten - sier du ? Isak 

var grei han, men broren hans var ugrei 

kort fortalt. Heldigvis hadde vi stort sett 

med Isak (bonden) å gjøre, Han var 

velvilligheten selv og fikset det vi 

manglet, viste oss fiskeplasser og drakk 

opp brennevinet vårt ! Sosial enkemann 

nærmere 55-60. Hyggelig kar nesten på 

alle måter. 

 

OK – fisket da ! Her ble det ikke 

bomturer nei, bortsett fra første kvelden. 

Vannet svarte så absolutt til 

forventningene om stor ørret. 

Mellomstor vil noen si, men for meg var 

det mer enn stort nok. Bare hør. 

 

Thor får vel pris for sin ørret også dette 

året i klubbkonkurransen. Faktum er at 

vi til sammen dro 7 ørreter på hhv. 1,2 – 

1,6 – 1,9 – 2,1 – 2,2 – 2,4 og 2,9 kilo . 

 

 
Thor med sin 2,9 kilos ørret 

 

 

I tillegg var det masse stor gjedde som 

vi prøvde å unngå og pen mellomstor 

abbor . Det manglet rett og slett ikke på 

fisk.  

Den eneste som ikke var helt fornøyd 

var brodern som mistet to gode kilos+ 

fisker, bla. grunnet  usedvanlig dårlig 

hoving av undertegnede.  

 

Johan tok 2 av de store, jeg tok 2 og 

Thor tok 3. Thor var godt fornøyd med 

fangsten. Han tok jo også den på 2,9. 

Johan var også fornøyd selv om han tok 

de 2 mindre.  

 

Jeg var selvsagt i 100. Hadde jo ikke tatt 

slike ørreter noen gang på stang.  

Bonden var ikke helt fornøyd. Han 

mente vi skulle ha fått noen av de 3 - 5 

kilos fiskene som går der. Vannet var 

opprinnelig et røyevann, men utsett av 

Tinnsjøørret for en god del år tilbake 

endret dette og med sik i matfatet blir 

ørreten ganske så feit og fin.   

 

Vel, her kommer en kortfattet 

oppsummering av uken. 

 

To. 20.6 En runde på vannet kl.2030 – 

2300 . I seng 0130. Pent og midnattsol. 

0 fisk 

Fr. 21.6 Regn og regn. Jeg fikk 2 

gjedder (2 og 3 kg) + abbor 400gr. 

Tor mistet kilos ørret som gikk i været 

og slo seg av. Thor tok sin første på 2.4 

kg. fra land. Tor og Johan kveldsfisket 

også fra land, men uten å få.  

Lø. 22.6 Regn. Jeg på biltur til 

Kautokeino. Prøvde litt i 

Kautokeinoelven men vanskelig 

tilgjengelig og lite trivelig i høy og rask 
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elv. Sølvsmia var et flott sted i K, men 

også det eneste verdt å se. Et ganske 

trist sted bortsett fra Vinmonopolet 

åpent 2 ganger i uken og Alfredos kro 

hvor du kunne få finnbiff. De andre dro 

gjedder og abbor i regnværet «hjemme». 

Abbormiddag til kvelds.  

Sø. 23.6 Pent. Self en stor gjedde og en 

2,2 kgs ørret. Den siste slo på wobleren 

nedenfor et bratt rullestens heng. Ikke 

tvil om hva det var – ørret og det var en 

opplevelse å vinne kampen etter flere 

store utras. Tor hovet den perfekt og 

turen var i grunnen reddet. 

Johan tok en 1,2 kgs ørret på kveldsøkta 

kl. 21 - 24. Tor et par pene abbor, 3 

gjedder, mistet ny kilos+ ørret. Vi fisket 

fra land og det vi først trodde var gjedde 

viste seg som en flott ørret. Helt inn 

kom den men da jeg skulle hove for Tor 

fikk jeg ikke hoven under og fisken 

endte bak oss på en steinhelle og sprellet 

ut mellom bena våre. Borte. Men vi så 

den ! Tragisk.  

 

 

Ma 24.6  Regn og skyet. Flott vær om 

kvelden . Tor abbor. Thor 2.1 kgs ørret. 

Jeg nevner ikke Thor og Johans gjedder 

/ Abborer.  

Ti 25.6  Sol og skyet. Self ørret 1,9 og 

0,7. Den store ørreten var omtrent 

dacapo på søndagen 2.2 kg. Samme sted 

og samme måte. Det var i grunnen mest 

moro med den «lille» ørreten som gikk 

på en sort stingsilda anbefalt av 

«bonden».  

Fra land utenfor et nes med bratt 

svaberg var det store steiner på dypt 

vann.  Fisken satt på første kastet og 

kjempet kort og hektisk. Det ble 

middagen til brodern og meg den 

kvelden. Johan tok sin 1.6 kilos ørret 

On 26,6  Gjedder, Thor endte kalaset 

med en 2,9 kgs ørret. Fantastisk. 

 

Alle de store fiskene ble pakket og 

frosset ned og tatt med hjem. Mine 2 

virkelige flotte fisker ble festmiddag til 

13 (8 voksne og 5 barn) etter 

familiedugnad på hytta vår senere denne 

sommeren.  

Om vi kommer tilbake til  Isak? Ja, det 

skulle ikke forundre meg. Vi får tenke 

oss om. Det finnes så mange fine steder 

i Norge. F.eks Nordmarka. 

 

Stein Wines 

Steins 2,2 kilos ørret  
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VÅR REPRENTANT I NM-Fluefiske 

Fra Fast Fisks utsendte sportsmedarbeider. 

 

NM i fluefiske ble i år arrangert i 

Rendalen og i Stor-Elvdal. Som utsendt 

sportsmedarbeider, uten reisekasse men 

med medbragt bananlikør, fulgte jeg 

foreningens representant «Minken fra 

Stai» i konkurransene. NM i fluefiske. 

 

Geir Granli, selveste formannen i 

foreningen, skulle representere våre 

farger. Selvoppnevnt spesialist på 

finurlig harrfiske. Tause finner og 

estlendere, som skjulte fluer og nymfer 

for nysgjerrige konkurrenter, var invitert 

med til konkurransen. Her ble det ikke 

delt ut velvillig tips om hva som tok. 

 

Etter første økt og en sterk åpning i 

Mistra kunne vår man kraftig oppglødd 

meddele at han ledet konkurransen. Man 

kunne ane glansen av en kongepokal i 

horisonten.  

 

Neste økt, båtfiske i Storsjøen, var etter 

vår manns oppfatning sterkt preget av 

mye rusk i sjøen. Det gjaldt antagelig 

bare ham. Tre fisk og støl 

setemuskulatur brakte ham slukøret 

nedover resultatlisten. 

 

 
Konsentrert Geir 

Han måtte om kvelden muntres opp med 

karbonade, speilegg og forfriskninger. 

Glomma skulle fiskes neste dag. 

Harrelva over alle harrelver. Dette var 

fiske «Minken» ikke tok lett på og 

behersket under alle forhold, men 

Glomma er lunefull. 

 

Kald nordavind og regn dag to. Harren 

spiser uansett og merker ikke 

temperaturen i lufta, hevdet vår mann 

optimistisk. 

 

Svart elv. Alt ble prøvd, vått, tørt, 

nymfe. «Minken» hevdet selv at han 

hadde flere tilslag men noe fisk så 

hverken tilskuerne eller undertegnede. 

Etter denne økten trakk sportsreporteren 

seg tilbake for å rydde notater og få 

igjen varmen på en oppfriskende grogg. 

 

Da vår mann kom slukøret tilbake fra 

siste økt var resultatet det samme. Svart 

elv. Null fisk. 

 

Kongens pokal var bare et fjernt minne 

og her måtte det sterkere saker til for å 

muntre opp deltageren fra Oslo 

Sportsfiskere. Hvem som vant? Aner 

ikke. Fulgte kun vår mann. 

 

Det kan stilles spørsmål om foreningen 

bør sende egen reporter til slike 

arrangementer i fremtiden. Antall 

betalende tilskuere var null. 

 

Neste gang bør foreningen i alle fall 

sende en deltager som har fisket harr 

før, og har erfaring med denne lunefulle 

fisken. 

 
JM Løken 

Utsendt sportsmedarbeider. 
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Årsmøte Oslo Sportsfiskere 21. mars 2019, Tåsen 

Seniorsenter 

 

Formannen Geir Gundersen ønsket velkommen.  21 medlemmer til stede. Deretter ett 

minutts stillhet for å minnes medlemmene som var gått bort siden forrige årsmøte.     

 

a) Konstituering 

• Innkallingen godkjent 

• Dagsordenen godkjent 

• Som ordstyrer ble valgt Geir Gundersen 

• Anders Chr. Jørgensen og Harald Andersen ble valgt til å signere protokollen 

b) Årsberetning 

Formannen gikk igjennom årsberetningen for 2018. Festekontrakten for bua på 

dammen nå er endelig signert og tinglyst slik at OS’ formelle tilknytning til 

Holmendammen nå er sluttført.     

Kursvirksomheten var høyt prioritert.  50 personer deltok på to kastekurs og ga 

inntekter på 31 700 kroner. Klubbkveldene på dammen var godt besøkt gjennom 

mesteparten av sesongen.  De øvrige klubbkveldene, med Tommy Aarkvisla på Tåsen 

og Knut Johan Rud og Vidar Paulsen på Angler som kåsører, samlet også stor interesse. 

Fluebinderkveldene i klubbhuset fortsatte, og to fluebindertreff i samarbeid med Angler 

ble arrangert.      

Sommerens foreningstur gikk til Orkla (10 medlemmer deltok), ellers har det vært 

sjøørrettur til Daftø og fisketurer for øvrig til Langåra, Koppang, Storsand på 

Hurumlandet og Holmestrand. NM i fluekasting ble avviklet på dammen i slutten av 

mai, og 12. juni var det klubbmesterskap. I fylkesmesterskapet i isfiske på Lyseren tok 

OS sølv og bronse i lagkonkurransen, seieren i veteranklassen gikk til Harald Hovde fra 

OS.    

c) Regnskap 

Regnskapet ble gjort opp med 151 929 i inntekter og 203 813 i utgifter, et underskudd 

på nær 152 000.  Medlemsmøtene kostet en god mer enn budsjettert, i tillegg ble det 

overskridelser på budsjettpostene Holmenbua drift (forsikring, strøm m.v.) og turer og 

arrangementer. Brønnboringen på dammen kostet 110 000 kroner, men så er det blitt en 

kraftig standardheving av bua. I balansen er posten egenkapital og gjeld oppført med 

930 232 kroner, en nedgang på drøyt 170 000 kroner siden året før. Men egenkapitalen 

er fortsatt høy. Det ble ikke gjort avskrivninger på Holmenbua for 2018. 

Revisjonsberetningen ble lest opp, og regnskapet enstemmig godkjent.   
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d) Innkomne saker 

Styret la frem forslag om å redusere antall medlemmer i Rådet fra 8 til 6. Disse velges 

for tre år slik at to av dem står på valg hvert år. Vedtatt.     

e) Kontingentandel 

Kontingentklassene barn/ungdom, sidemedlem, pensjonister/uføre økes med 5 prosent.   

f) Budsjett 

Etter formannens redegjørelse for budsjettet fremkom det at møtene på Angler hadde 

vært OK, men at det likevel bør avvikles et par klubbkvelder i året i lokaler spesielt for 

OS’ medlemmer. Synspunktet ble gjentatt i diskusjonen under Evnt. Saken vil bli tatt 

opp i styret.  

Det fremkom også forslag om bedre oppfølging av sanitæranlegget slik at det kan være 

brukbart til enhver tid. Overskuddet det var lagt opp til i budsjettforslaget ble dermed 

redusert med 10 000 kroner, til 24 000 kr. Pumpa utenfor bua lekker vann, her bør også 

muligheten for reklamasjon vurderes.     

g) Valg 

Styret fikk på forrige årsmøte fullmakt til å fungere som valgkomite.  Ordningen 

fortsetter. Geir Gundersen trakk seg etter åtte år som formann. Han ble takket for 

innsatsen med blomster. 

For øvrig ser den nye lista slik ut: 

Formann:   Geir Granli («ny» 1 år) 

Nestformann:  Morten Løken (ny, 2 år) 

Sekretær:   Viggo Kristiansen (gjenvalg 2 år) 

Styremedlemmer: Geir Tidemandsen (2 år), Simen Corneliussen (1 år),  

Erik Andersen (1 år), Tore Austang, (ny, 2 år) 

 

Suppleanter:  Kjell Grønningen, Joseph Gia Huang Vu, Oddvar Ringstad 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å konstituere seg selv.  

 

Revisor: Tore Raaer 

Valgkomite: Styret (Geir Gundersen tiltrer ved behov).  

Kasteutvalget: Geir Granli (formann). Dan Otto Isachsen, Viggo Kristiansen,  

alle gjenvalgt for to år.   

Evt.  
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Som tidligere var det før møtets slutt satt av tid der medlemmene kan ta opp spørsmål 

som de mener styret bør se nærmere på. I stikkords form nevnes her: mudring av 

dammen, oppfølging av pumpe som lekker, fluekasterkurs, vadebrygge og behov for 

beising av hytta.  

Møtet hevet 20.40. 

 

 Harald Andersen      Anders Chr. Jørgensen 

Sign.        Sign. 

Ref. Viggo Kristiansen 

 

Tillegg til årsmøtereferatet ved redaktøren; 

I år hadde man ikke valg på nye rådsmedlemmer for å komme ajour i ny 3-års turnus etter 
vedtektsendringene om å endre fra 8 til 6 medlemmer. Rådet er nå som følger: 
 

Odd Eriksen  2018 – 2021       Stein Wines    2017 -  2020        Knut Vadholm  2016 – 2019 

Per Karlsen   2018 – 2021       Harald Hovde  2017 – 2020       Harald Julsrud  2016 – 2019  
 

Disse sitter perioden ut til neste valg i 2020. Det betyr at Vadholm og Julsrud kan gjenvelges i mars 

2020 Men da for 3 år. 2020 – 2022, osv. De som var på valg i 2019 Harald Sund og Hallvard Lid, 

hadde sittet sin periode ut 2015 – 2018. 

 

For øvrig sitter Stein Wines fortsatt som Regnskapsfører 

 

Red. 

 

Mudring på Holmendammen -siste nytt (red. 8-9-2019) 

Mange har sikkert fått med seg at det er planer om å få mudret opp Holmendammen og i den 

anledning gjennomføre en nedtapping av Dammen. Vi har orientert oss litt om denne saken. 

Nedtapping var planlagt til september i år etter tidligere utsettelser.  

 

Det hele ser greit ut på Bymiljøetatens nettsider inntil mai år. Høringsskriv fra NVE, ref fra positivt 

bydelsutvalg og positive notater fra eksperter er notert. Befaring skulle gjøres i september ved å tappe 

ned 3 m for å se hvordan mudring best kunne gjøres. 

 

Alt var klart, men så skar det seg politisk i byrådet. Dette iflg vår hjemmelsmann Bjørn Wangen, som 

har engasjert seg sterkt i saken og fått folk med seg, sendt søknader ,  orientert Bydelsutvalget osv. 

Bjørn er formann i Holmendammens venner.  

 

Men det blir ikke noe i år. Det blir evnt. noe neste år i september ! Litt avhengig av kommunevalget 

mv. Foreningen vil skrive en offisiell støtteerklæring til Holmendammens venner v/ Bjørn Wangen 

hvor vi meddeler støtte til mudringsplanene. Desto flere som er positive, desto større er mulighetene 

for at mudring kan bli noe av. V i ønsker vel alle et renere vann og bedre forhold for «svaneøya».  
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Oslo Sportsfiskere regnskap pr 31-12-2018     
 

      

Post Inntekter Regnskap 
2017 

Budsjett 
 2018 

Regnskap 
2018 

Herav 
Vipps  

200 Medlemskontingenter 
         26 

475  
         25 000             27 690  

  
201 Renteinntekter 8 896            5 000  9 223   

202 Salg reklameartikler 3 860            1 500  3 730 2 430  
204 Salg på Holmendammen  1) 15 537          10 000  20 940 8 770  
205 Fluekastekurs 42 200          25 000  31 700 800  
206 Utleie Holmendammen                    -    500   
207 Event/Kurs 7 000            5 000  0   

302 Medlemsmøter  12 638          15 000  12 675 6 640  
208 Diverse bidrag og støtte 250                  -    400   

314 Turer/arrangementer (egenandeler)  8 814            5 000  7 325 450  

316 Støtte NJFF, momsrefusjon 8 898          30 000  7 486   

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter                    -        

317 Sommertur (egenandeler) 4 000            5 000  0   

209 Grasrotandelen 26 444          25 000  30 132   

350 VIPPS Brutto       19 090  

  Andre Inntekter 
                 

46  
             -                    128  

  

  Sum inntekter 
       165 

058  
      151 500           151 929  19 090 

 
           

Post Utgifter 
Regnskap 

2017 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2018   

300 Administrasjon 10 581          15 000  12 246   

301 
FastFisk      Trykk 12 445          13 000  11 405   

Porto mm. 6 165            7 000  6 288   

302 Medlemsmøter  21 591          15 000  28 713   

303 Gaver og blomster 1 870            2 000  2 130   

317 Sommertur 8 050            6 000  6 000   

314 Turer og arrangementer 2) 12 973            8 000  21 653   

318 Isfiske-arrangementer mv                    -    7 000   

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)  3) 12 550          15 000  32 227   

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.)  4) 143          29 125  33 265   

309 Kontingenter 1 300            8 000  1 300   

313 Kurs/Seminar/temakvelder 2 170            5 000  2 666   

204 Utgifter ved salg på Holmendammen 6 570            8 000  13 701   

202 Reklamemateriell (jakker, caps, kalender)   23 267            4 000  0   

310 Hjemmesidene 7 704            6 000  6 304   

205 
Kursutgifter (Honorarer, stenger, utstyr)  
5) 16 699 

         15 000  
17 594   

350 Omkostninger VIPPS  277               300  377   
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307 Andre utgifter-bankgebyr-mv 553            1 000  944   

            

  Sum utgifter 144 908        157 425           203 813     
            

  Driftsresulat-1 
         20 

150  
         -5 925           -51 884  

  

            

  Investeringer              110 875    

            

  
Overførsler  Fra Gjensidige Bank (kto-
regulering) 

               70 000  
  

  Kontoregulering Til Kasse                  6 000    

  Kontoregulering Fra Kasse                  6 779    

            

  På Driftskontoen 31.12 
       116 

331  
             20 932  

  

 På Sparekonto 31.12 
       606 

427  
  

545 629   

 
Castinggruppen pr.31.12 

               
149  

  
149   

          

       

 Styret 11.2.2019      

       

       

       

       

 NOTER til regnskapet      

       

 1) Salg dammen      

 Damåpning 1042     

 Kurs april 660     

 Kurs mai 1000     

 NM Castingforbundet 2035     

 NM Andre 8080     

 Foreningskvelder kontant 3833     

 Annet VIPPS-salg Dammen 4290     

  20940     

       

 2) Turer / arrangementer      

 Sverigetur - Daftø m/egenandel 6074     

 Fisketur Langåra 666     

 Harr-tur Glomma /m egenandel  6800     

 2 Havfisketurer + utstyr /m egenandel 6198     

 Andre arangement 1915     

  21653     

       

 3) Holmendammen drift      

 Forsikring 4075     

 Strøm 6805     

 Dotømming 8302     
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 Dokumentavgift 9595     

 Annet 3450     

  32227     

       

 4) Holmendammen anlegg      

 EL-arbeider brønnopplegget 7044     

 Rørlegger brønnopplegget 16775     

 Rørleggerarb. Ny urinal med vann  6098     

 Annet 3348     

  33265     

       

 5) Kursutgifter / investeringer      

 Honorarer 6250     

 Fiskeutstyr 5835     

 Stang og kasteutstyr 4409     

 Div. kursutgifter 1100     

  17594     
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Post Inntekter 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
200 Medlemskontingenter               27 690              25 000  

201 Renteinntekter 9 223 6 000 

202 Salg reklameartikler 3 730 1 500 

204 Salg på Holmendammen 20 940 15 000 

205 Fluekastekurs 31 700 45 000 

206 Utleie Holmendammen 500 1 000 

207 Event/Kurs 0 0 

302 Medlemsmøter  12 675 10 000 

208 Diverse bidrag og støtte 400 25 000 

314 Turer/arrangementer (egenandeler)  7 325 5 000 

316 Støtte NJFF, momsrefusjon 7 486 7 000 

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter     

317 Sommertur (egenandeler) 0 17 000 

209 Grasrotandelen 30 132 30 000 

350 VIPPS Brutto     

  Andre Inntekter                    128                       -    

  Sum inntekter            151 929            187 500  

       
       

Post Utgifter 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 

300 Administrasjon 11 997 13 000 

301 
FastFisk      Trykk 11 405 8 000 

Porto mm. 6 288 4 000 

302 Medlemsmøter  28 713 25 000 

303 Gaver og blomster 2 130 2 000 

317 Sommertur 6 000 25 000 

314 Turer og arrangementer 21 653 15 000 

318 Isfiske-arrangementer mv 7 000 8 000 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.) 32 227 25 000 

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.) 33 265 0 

309 Kontingenter 1 300 1 500 

313 Kurs/Seminar/temakvelder 2 666 2 500 

204 Utgifter ved salg på Holmendammen 13 701 10 000 

202 Reklamemateriell (jakker, caps, kalender)   0 0 

310 Hjemmesidene 6 304 3 000 

205 Kursutgifter (Honorarer, stenger, utstyr) 17 594 10 000 

350 Omkostninger VIPPS  377 500 

307 Andre utgifter-bankgebyr-mv 1 193 1 000 

 Sum utgifter            203 813  153 500  

    

 Overskudd  34000 
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Her et par bilder: 

 

 

Geir Gundersen var på Dovre også i år ! 

 

 

Jens Morten Løken (nestformann) & sønn i Alaska 

Les mer i neste nummer av FastFisk ! 
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Stiftet 1932 

 

Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre 

medlemsblad. Du finner oss på www.oslosportsfiskere.no  

Returadr: 

Oslo Sportsfiskere 

Boks 989 – Sentrum 

0104  Oslo 

http://www.oslosportsfiskere.no/

