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Harald Andersen med en 7,9 kg laks fra fjorårets klubbtur til Orkla og Metli-vallet  

Nr 1                          Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere                      Februar 2021 
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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    

Suppleant:        Harald Oterholt               Mago - Nordmarka, 0891 Oslo                       97117188 

                                                                 harald@techdev.no  

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 Granli, Simen Corneliussen)  

OFA-oppmann:  Erik Andersen 

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

Web.red.:   Geir Granli, Simen Corneliussen -  Harald Hovde red. isfiskesider 

Vaktmestere dammen:  Geir Tidemandsen, Stein Wines 

Ungdomsutvalg:   Simen Corneliussen,  

  

REVISORER           REGNSKAPSFØRER VALGKOMITE    

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

 

CASTING-STYRET  (fra mars 2020)  Geir Granli (leder), Viggo Kristiansen, Dan Otto Isachsen,  
 

http://www.oslosportsfiskere.no/
mailto:post@oslosportsfiskere.no
mailto:geir.granli54@gmail.com
mailto:jml@fbda.no
mailto:Viggo.kristiansen@gmail.com
mailto:to-austa@online.no
mailto:djnemis@gmail.gmail.com
mailto:eriknandersen@hotmail.com
mailto:harald@techdev.no
mailto:kjellgr@gmail.com
mailto:Giahoa01@gmail.com
mailto:stein-wi@online.no
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Formannen har ordet 

 

 
 

Godt nytt fisker år.  

Vi har nå i et helt år hatt et år ingen av 

oss kunne tenke oss i begynnelsen av 

2020. 

Tenk alt vi hadde foran oss når vi startet 

med mars i 2020 – dugnader, 

fluekastekurs, fisketurer og masse 

aktiviteter og så – koronaviruset la alt 

helt dødt. Dette medførte at mye av året 

gikk med til å holde rede på hva vi 

kunne gjøre og hva vi ikke kunne gjøre. 

Det ble et år på tomgang… 

Så nå setter jeg min lit til at vi kan 

begynne å åpne opp litt mer utover 

våren slik at vi kan holde fluekastekurs 

for mindre grupper, reise på turer og få 

opp igjen aktiviteten på Dammen etter 

hvert som større og større deler av 

befolkningen  blir vaksinert – det er bare 

å håpe. 

Nå er det bare å vente på at kong vinter 

snart slipper taket og vi kommer oss i 

gang.  

På tross av alle begrensninger, så har vi 

klart å få med oss noen turer etter 

sjøørret ved Moss og Larkollen. Men nå 

må isfiskerne sørger for heder og ære til 

klubben. 

Vi må også på tampen gratulere Harald 

Økern Jensen med Kongepokal i NM 

Fluefiske i slutten av september 2020. 

Nå står våren for døren med masse 

aktiviteter . 

Sjøørrettur i april til Daftø i Sverige er 

lite trolig, men hyttene venter på oss om 

det blir mulig å reise. 

Årsmøtet er planlagt til torsdag 18.3 – vi 

regner med at dette blir elektronisk. 

Uke 16 blir dugnadsuke (11.4 – 15.4) 

hvor vi skal male bua ved Holmen-

dammen og friske opp bryggene ++ 

Damåpning tirsdag 4.5 

Jeg håper inderlig at dette året blir mye 

bedre enn 2020. 

Til vi treffes – Skitt fiske 

 

Geir Granli  

Leder Oslo Sportsfiskere 
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Styrets årsberetning for 2020 

 

Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2020  

bestått av: 

Leder:   Geir Granli  

Nestleder:   Jens Morten Løken  

Kasserer:   Tore Austang  

Sekretær:   Viggo Kristiansen  

Styremedlem:  Erik N. Andersen   

Styremedlem:  Simen Corneliussen  

Suppleant:   Kjell Grønningen  

Suppleant:     Joseph Gia Vu Hoang  

Suppleant:   Harald Oterholt 

 

Styrets generelle årskommentarer 

Det ble i 2020 avholdt 7 styremøter og 

31 saker ble behandlet. Alle møtene er 

avholdt på Holmenbua. 

Kurs og aktiviteter som i alle år har 

vært høyt prioritert ble tidlig i året 

preget av koronapandemien – fra fredag 

12.mars 2020 så ble Norge stengt ned. 

Det medførte at vi måtte gjøre om på 

alle planer om turer og fluekastekurs. 

Det medførte også at alle 

medlemsmøtene etter 12.3 måtte 

avlyses og årsmøtet måtte avholdes 

elektronisk. 

Dette påvirker oss ennå i februar 2021, 

men nå er det startet vaksinasjon av 

befolkningen – som vi håper kan lede 

oss inn i et år med bedre aktiviteter i år 

enn i fjor. 

Heldigvis for oss fikk vi mulighet til å 

søke kompensasjon for å dekke bortfall 

av inntekter for foreningen – vi fikk 

41.000 kroner i kompensasjon for 

fluekastekursene som ble avlyst. 

Men på tross av alle restriksjoner i det 

norske samfunn har vi klart å holde en 

viss aktivitet oppe ved Holmendammen 

– klubbkvelder på tirsdager og lørdager 

har vært godt besøkt, helt til isen ødela 

mulighetene i romjulen. 

Vi avholdt NM i fluekasting i 

samarbeide med Norges Castingforbund 

helgen 26. – 27. september, som endte 

med flere medaljer til våre kastere. Helt 

på topp Harald Økern Jensen, som ble 

tildelt kongepokalen for sammenlagt 

resultatet. Gratulerer Harald. 

 

Når det gjaldt representasjon ellers, ble 

alle aktiviteter internasjonalt avlyst på 

grunn av koronapandemien.  
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Sommertur 

Men på tross av alle begrensninger og 

forbud fant vi anledning til å arrangere 

ei uke med laksefiske i Orkla ved Metli 

i begynnelsen av juli. Lite fisk, men 

Harald Andersen klarte endelig å få en 

laks på 7,9 kilo og kan etter dette kalle 

seg laksefisker og ikke bare en som 

fisker etter laks. Gratulerer Harald. 

Denne avtalen blir ikke videreført fordi 

vi fikk mulighet til å prøvefiske et annet 

vald ved Å i Orkla litt ovenfor Meldal. 

Øverøyan og Vella Snoen heter det nye 

området som vi har leid for 2021 (se 

omtale et annet sted i bladet). 

Årets harrtur til Trya Camping ved 

Koppang ble også arrangert – og som 

vanlig en veldig vellykket tur med totalt 

16 medlemmer og mye fisk. Ny tur i 

september 2021 er allerede bestilt. Med 

velvilje fra Trya camping med flere 

hytter, maks 3 deltakere pr hytte og 

mye Antibac så gikk dette meget bra. 

Isfiske 

Vi avholdt Fylkesmesteskap for Oslo 

ved Svartkulp med god deltakelse. 

Ellers deltar våre medlemmer med 

Harald Hovde i spissen ved det meste 

av konkurranser som arrangeres på 

Østlandet. 

Organisatorisk Representasjon  

Åge Larsen og Harald Økern Jensen 

deltok i Norges Castingforbunds 

komiteer. Harald Oterholt er 

styremedlem og Jens Morten Løken er 

vara til styret i OFA.  

Geir H. Gundersen har sittet som 

nestleder NJFF Oslo og som leder av 

fiskeutvalget i NJFF Oslo.  

Geir Granli har også verv som 

Fylkesinstruktør i fluekast for NJFF 

Oslo og medlem av valgkomiteen for 

NJFF Oslo.   

Medlemmene  

Medlemstallet i foreningen viser en 

liten oppgang fra i fjor (bra) og er ved 

årets avslutning 240 mot 237 i 2019. 

Det har heller ikke vært det enkleste 

året å rekruttere ny medlemmer på 

grunn av det lave aktivitetsnivået.  

 

Castinggruppen / Oslo Sportsfiskeres 

Kasteutvalg (OSK) 

Styret består av Geir Granli, Viggo 

Kristiansen og Dan Otto Isachsen. 

Hovedaktiviteten i 2020 var 

arrangement av NM   i slutten av 

september 2020. 

Det knytter seg litt spenning til den 

lovte mudringen av Holmendammen. 

Noe vi vil benytte oss av når det gjelder 

vedlikehold av kastebryggene og en 

eventuell utvidelse for å tilfreds stille 

muligheter for å også kunne arrangere 

alle spey-øvelsene ved 

Holmendammen. Men dette må vi ha 

med Oslo Kommune for å få til siden de 

formelt eier bryggene. 
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Medlemsmøter 

På grunn av lite muligheter til å møtes 

så klarte vii å avholde to medlemsmøter 

i 2020 – i januar og februar 

Januar: Arvid Syslak – Tørrfluefiske 

etter laks 

Februar: Diskusjonsmøte for 

medlemmene – åpent hus 

 

Klubbmesterskapene 

Klubbmesterskapet i Isfiske ble avholdt 

i forbindelse med Fylkesmesterskapet 

på Svartkulp i februar – vi gratulerer 

Anders Wold som årets klubbmester og 

Fylkesmester. I FM for lag fikk vi sølv 

og bronse slått av AJFF. 

Klubbmesterskapet i fluekasting ble 

ikke arrangert i år, men nå regner jeg 

med at konkurransen blir sterkere i år 

basert på treningsiveren i sommer. 

Fast Fisk  

Bladet vårt kommer nå i 2 utgaver pr. år 

og er vår skrevne dokumentasjon i 

tillegg til vår bruk av Facebook og 

websidene våre. 

En takk til redaktøren for å gjøre dette 

mulig sammen med gode bidragsytere. 

Utsendingene forgår mest mulig 

elektronisk via mail – husk å registrere 

din mail-adresse så får du bladet 

tilsendt med en gang den er klar fra 

redaktørens hånd. Papirkopi er 

tilgjengelig på Holmendammen og 

legges ut på møtene. 

 

Bryggene og Holmenbua  

Bua har flere ganger gjennom 

sommeren blitt tagget (særlig bakdør og 

vinduer), styret har henvendt seg til 

politiet om dette og bedt de om å følge 

litt ekstra med aktivitet på kveld og 

nattetid. Vi planlegger å gi bua et nytt 

strøk med maling i løpet av våren.  

Dammen var planlagt nedtappet i 

september 2019 og så i 2020, men dette 

ble det ikke tid til hos Oslo Kommune, 

VAV. Nedtapping er planlagt i 

september 2021 og i den forbindelse 

planlegger vi vedlikehold av H-bjelkene 

og pusse opp plankene oppe på 

bryggene. Plankene tar vi muligens 

allerede under dugnaden til våren. Men 

dette er aktiviteter vi skal høre med 

Oslo Kommune om de bidrar med 

midler og vi tar jobben mot vederlag. 

Årets Fisker 

På grunn av liten deltakelse vil vi 

diskutere hele ordningen og se om vi 

viderefører denne i en litt endret form. 

OFA  

Etter mye frem og tilbake i fjor så ble 

det roligere etter et nytt styre ble valgt 

på årsmøtet. Men det virker ikke som 

alle parter er helt fornøyd med utfallet, 

så vi må smøre oss med tålmodighet. 
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Anlegget er i drift igjen og stilling som 

ny daglig leder er utlyst. 

Økonomi 

Årsregnskap med Balanse finner dere 

bakerst i bladet vårt. Tallene viser et 

betydelig overskudd. Hele kr. 55.535 

ble det, i et år med et aktivitetsnivå på 

sparebluss. Dette skyldtes naturligvis 

den spesielle Coronastøtten for tapte 

inntekter på kastekursene våre. Vi 

kunne vise til regnskapstall for tidligere 

år og budsjetterte inntekter for 2020. 

Dermed ble støtten for avlyste kurs, 

etter søknad,  kr. 41.000.- Vi takker og 

bukker. Det er også hyggelig å ha faste 

gode inntekter som Grasrotandel, nesten 

28.000 for 2020. Medlemskontingenten 

monner også. Vi merket ikke noen 

nedgang i medlemsmassen. 

I 2020 nøt vi godt av momskompensa-

sjonen for utgifter både i 2018 og 2019. 

Det ble dobbelt dose fordi vi ikke 

mottok noe i 2019 grunnet sen 

forsendelse fra forbundet. 26.800.- drar 

pent opp overskuddet.  

Neste år blir kompensasjonen vesentlig 

lavere grunnet lave kostnader i 2020. 

Dette pga. aktivitetsnivået. 

Omsetningen på dammen og på møtene 

gjenspeiles i dette. Vi håper våre 

medlemmer støtter oss videre i 2021 og 

at aktivitetene tar seg opp. Budsjettene 

er lagt opp til et moderat nivå. Vi vet jo 

ikke hva vi har i utsikt.  Men 

økonomien er nå så god at vi kan holde 

koken godt fremover. 

Styret  januar /februar 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere & Castinggruppen 
 

 

Torsdag  18. mars 2021 kl. 1800   

 

Møtet gjennomføres Digitalt  pr. e-post 

Send mail til post@oslosportsfiskere.no for å delta. 

 

Sitt klar ved pc, mobil eller hva du ønsker 18. mars 

klokken 1750. Du vil da motta en e-post som vil lose 

deg gjennom prosessen. 

 

Vel møtt! 

 

 

 

Til behandling i hht. vedtektenes § 6:     

a)  Konstituering 

- godkjenning av innkallingen 

- godkjenning av dagsorden 

- valg av dirigent / ordstyrer 

- valg av 2 til å underskrive protokollen 

-  

-  

b)  Årsberetning (se vedlegg) 

c)  Regnskap (se vedlegg) 

d)    Innkomne saker og saker fra hovedstyret  

e)    Kontingentandel 

f)   Budsjett  (se vedlegg) 

g)   Valg  

- styret i hht. § 8  

-  styret i OSK (Kastegruppen) i hht. NCF’s krav 

-  2 rådsmedlemmer i hht. § 9  

 -  utvalg/komite-medlemmer etter behov 

 

 

 



 
9 

Styrets medlemmer velges slik:  

Formann:    Geir Granli (ikke på valg) 

Nestformann:   Morten Løken (på valg) 

Sekretær:    Viggo Kristiansen (på valg) 

Styremedlemmer:   Simen Corneliussen (ikke på valg),  

Erik Andersen (ikke på valg),  

Tore Austang, (på valg) 

 

Suppleanter:   Kjell Grønningen, 

     Joseph Gia Huang Vu, 

 Harald Oterholt 

    (alle 3 på valg) 

 

Av rådets medlemmer er Harald Hovde og Stein Wines på valg for perioden  

2021 – 2023. (3 års syklus ble vedtatt på årsmøtet 2019).  

-----------------    

Valgkomiteens innstilling finner du her (de er spurt og har akseptert):  

 

Nestleder:   Morten Løken 2 år 

Sekretær:  Viggo Kristiansen  2 år 

Styremedlem:  Tore Austang  2 år 

Suppleant:   Harald Oterholt 1 år 

Suppleant:   Kjell Grønningen 1 år 

Suppleant:   Heming Haug (ny) 1 år 

Styret Castinggruppen  :  Gjenvalg  

 

Rådet:   Stein Wines og Harald Hovde 2021-2023 

Revisor:   Tore Raaer 

Regnskapsfører:     Stein Wines  etter avtale med styret  

Valgkomité:  Styret og Geir H. Gundersen  
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Foreningens antatte  aktiviteter i 2021  (pr. 18.2.2021) 

I oversikten er det tatt med aktiviteter klubben ønsker seg og tror kan gjennomføres i 

fortsettelsen. Vi har allerede mistet 2 vintermøter, men vi vil holde årsmøtet, dog 

digitalt. 

Det kan bli store endringer fordi vi ikke vet hvor det bærer med Coronaen. Mye ser 

lovende ut i øyeblikket, men det kan bli annerledes og vi må være fleksible. Lurt å se 

på hjemmesidene og Facebook for å ajourføre seg.  

Det har vært mangler i informasjonen på våre nære medier i noen tid, men det er mer 

ute nå. 

Neste nummer av FastFisk (etter dette i februar) kommer ikke før i september. Da er 

vi alle vaksinert antagelig og da kan vi vel leve litt mer normalt igjen.  

 

Så her er aktivitetslisten (slik styret tenker seg den nå) 

 

Isfiske- mesterskap Klubbmesterskap – Mormyshca 30.1 er allerede gjennomført. 

Rapport i FastFisk, dette nummer. 

Isfiske- mesterskap Klubbmesterskap  del-2  gjennomføres for interesserte i 

februar/mars. For interesserte deltagere, kontakt Harald 

Hovde 
 

Isfiske FM   Fylkesmesterskapet i isfiske 28.2 blir flyttet. Følg med på 

 digitale medier. 

 

 

OS  Årsmøte 13.3  Digitalt møte pr. e-post. Send påmelding til  

    post@oslosportsfiskere.no. Se egen innkalling. 

 

 

OFA Årsmøte 25.3 Også digitalt antagelig. De 6 fra OS som vil stemme fra vår 

forening er utpekt og tilskrevet. 

 

 

Castingforbundet  Deres ting holdes lørdag 20.3 på Ullevål Stadion. 

  Viggo Kristiansen og Geir Granli representerer vår forening. 

 

 

mailto:post@oslosportsfiskere.no
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Dugnad dammen:  Uken 12 – 16.4 Det blir rydding etter vinteren og beising / 

maling av bua. Noe reparasjon og olje -behandling av 

bryggene. Free entre !! Fint om du sier ifra når det passer deg 

å gjøre en innsats. Send E-post til geir.granli54@gmail.com  

 

Damåpning:   Tirsdag  4.5                                

 

 

Kastekurs dammen: 21. – 22.4 (onsdag/torsdag)          Kursene blir 

 28. – 29.4  (onsdag/torsdag)         holdt i mindre 

 19. – 20.5 (onsdag / torsdag)        grupper enn vanlig. 

 26. – 27.5  (onsdag / torsdag)       Se nærmere omtale 

         i bladet vårt.  

  

NM Fluekasting  Helgen 5.6 – 6.6 På Holmendammen  

 (ikke endelig bekreftet)     

                       

Daftø 16.4 – 18.4  Sjøørrettur i Sverige nær Strømstad. Sammen med 

Oslomarka j&f. Som tidligere år, men er avhengig av 

Corona-situasjonen. Kontaktperson Geir Granli. 

 

Sommertur    Ingen tur i felles OS-regi i år.   

    

Øvrig Sommertur  Laksefiske i Øvre Orkla i nytt leiet vall: Øverøyen / 

Vella-Snoen . Uke 33, 14 – 21.august. Se mer om dette på 

nettsidene og i bladet. Det blir flott men kanskje noe dyrt  ! 

 

Harrtur Rendalen  Helgen 16-19.9 Glomma nær Koppang (samme som i  

16-19.september  fjor.) Kontaktperson Geir Granli i styret. 

 

 

Medlemsmøter  Vi håper det blir medlemsmøter høsten 2021. Vi har i den 

sammenheng planer om å få gjennomført auksjoner etter 

utstyr fra Per Sletten og Jan Johnsen, et vell av godsaker. En 

katalog er langt på vei klar. Noen godbiter presenteres i 

FastFisk.  

mailto:geir.granli54@gmail.com
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Fluekastekurs 2021 
 

I april og mai 2021 vil det bli avholdt kurs i fluekasting for nybegynner og litt øvede 

kastere på Holmendammen. 

 

Prisen for et kurs som går over to dager er 300,-kr for medlemmer av Oslo 

Sportsfiskere. Prisen for ikke-medlemmer er 1000,-kr for voksen og 500,- for ungdom 

for et kurs over to dager. I prisen inngår også instruksjonshefter i fluekasting og basis 

flueutstyr, og servering av kaffe, vafler og pølser under kurset. 

 

Vi har fullt utstyrte fluestenger til utlån for de som ikke har egen fluestang, men 

ønsker å lære fluekasting. 

 

Kurs 1: 21-22.april. Starter kl.18.00 begge dager.  

Kurs 2: 28-29.april. Starter kl.18.00 begge dager.  

Kurs 3: 19-20.mai.  Starter kl.18.00 begge dager.  

Kurs 4: 26-27.mai.   Starter kl.18.00 begge dager.  

 

Påmelding gjøres på www.oslo.sportsfiskere.no. Velg/trykk på fanen KURS så 

kommer du til en informasjon- og påmeldingside. Hvis du har spørsmål angående våre 

fluekastekurs, kan du kontakte oss på post@oslosportsfiskere.no 

 

Kursene vil bli avholdt utendørs i 2 grupper med max 5 deltagere i hver  gruppe, 

pr kurs.  
 

 

 

http://www.oslo.sportsfiskere.no/
mailto:post@oslosportsfiskere.no
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Klubbmesterskap isfiske mormyshka,   
Gjersrudtjernet  

Hva gjør man når alle stevner og konkurranseeventyr på isen er avlyst ? Pga. Corona. 

Jo – da arrangerer man et lokalt lite klubbmesterskap i isfiske-del 1 – Mormyshka. 

Det har ikke manglet på islagte vann på Østlandet denne vinteren F.eks Vannsjø med 

milelange skøytebaner fra Moss, Holmendammen som mange nye skøytefrelste har 

oppdaget , og f.eks lille vakre Gjerdrudtjern ved Klemetsrud som har utløp til den mer 

kjente Ljanselva . 

Her ble det mesterskap 30.1.2021. 7 deltagere og 1 tilskuer (vår formann) var vel 

noenlunde innenfor Corona-loven.  

 

Tjernet  (Foto v/Kjell Ree)      Deltagerne   

    

Resultatlisten 

 

   

 

 

 

Harald Hovde søker etter fisk, 

men er ikke på topp denne gang 
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NM i fluekasting på Holmendammen 27-28.9.2020 

 

27 elitekastere konkurrerte på Dammen etter gode tradisjoner. Fra OS deltok 

Geir Granli, Åge Larsen og Harald Økern Jensen. Åge og Geir herjet i 

veteranklassen og fikk med seg flere medaljer. Harald Ø. Jensen vant like godt 

hele greia sammenlagt og dro avgårde med en fortjent Kongepokal (se 

årsberetningen). 

Redaktøren har klippet og limt fra Castingsforbundets sider hvor teksten også 

setter vår forening i et hyggelig flatterende lys. 

 

 

Holmendammen 

Til høyre to sentrale fra vår egen klubb i 
arrangementskomiteen: Geir Granli og 
Erik Andersen. Klubben fikk mye ros. 
  

Det ble konkurrert i 4 klasser : Ørret lengde og presisjon, sjøørret lengde og Laks 

lengde.   

Konkurransen ble et fint høydepunkt for alle kasterne i koronaåret. Harald Økern 

Jensen, Oslo Sportsfiskere, vant Kongepokalen, etter at fire mann hentet hvert sitt 

gull i herreklassen. I dame-klassen vant Anita Strand sammenlagt med sine tre gull. 

Steinar Røstad vant sammenlagt for menn, med sine tre medaljer, og Tor Erik Gjersøe 

gjorde rent bord i veteranklassen. 

Oslo Sportsfiskere inviterte til Holmendammen, som så mange ganger før, og 

mesterskapet hadde de beste rammer, selv om været var noe ustabilt. Forholdene var 

relativt stabile for kasterne, og totalt kjempet 24 utøvere om titlene i årets mesterskap. 

Selve gjennomføringen av mesterskapet fikk gode tilbakemeldinger.  

Det er tydelig populært å bruke Holmendammen til Norgesmesterskapet i fluekasting. 

Både kommunikasjon til Holmendammen, og ikke minst ”sjelen og tradisjonen” på 
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stedet, og det naturlige amfi for publikum og deltakere gjør Dammen til et populært 

sted for NM.  

Vindforholdene var i år relativt jevne, men vi ser at vi neste gang bør vurdere å 

gjennomføre ørret lengde, før ørret presisjon på åpningsdagen, det ville normalt gjort 

vindforholdene enda mer ”tilpasset” øvelsene. Ny konkurranse-form med 

gjennomføring av to omganger i lengdeøvelsene fungerte også fint. Her var det 

riktignok én stemme som nok tok til ordet for et ønske om at vi skulle holdt på 

tidligere gjennomføringsform, og som svarte at det fungerte dårlig, men hele 12 av 16 

gav konkurranseformen toppkarakter, og svarte at det fungerte ”meget bra”. 

Mer om arrangementet med fulle resultatlister finner du på :  

http://castingforbundet.no/flott-nm-i-fluekasting/  

 

 

 

 

 

Medaljevinnerne lørdag. 

Geir Granli bakerst med 2 av 

sine medaljer 
 

Alle medaljevinnerne på 

søndag. Harald Ø. Jensen 

med Konge-pokalen i hånden 
 

http://castingforbundet.no/flott-nm-i-fluekasting/
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Harr, harr og mere harr 

En hyldest til Harrturen ved Koppang 

september 2020 som faktisk ble gjennomført. 

 

Tekst og melodi: Per Godvik, fritt etter  

«Øl, øl og mere øl» med 3 Busserulls  

Harr, harr og mere harr  

Det er det skjønneste jeg vet 

Harr harr og mere harr 

Det er og blir min store kjærlighet 

Ja, noen elsker ørret 

Og imitasjoner små som fingerbøl 

Men spar meg for andre laster 

Enn harr, harr, harr og øl 

 

Fetter Anton og Donald. Casper 

Christensen og Frank Hvam. John 

Lennon og Ringo Starr. USA og 

Canada. Listen kan gjøres lang. Noen 

har liksom bare evnen til å bli mer 

elsket enn andre. Så også med harren, 

ørretens tallrike, dumme, glupske og 

slappe fetter. Elsket av svensker og 

mellomeuropeere, hatet av de fleste 

nordmenn. Men, tilgivende ovenfor oss 

som ikke er i nær familiær relasjon med 

hverken Mel Krieger eller Bob Wyatt. 

 Hvordan kan man egentlig mislike 

noen som til tross for en klossete beiler 

villig lar seg by opp til en heftig 

svingom? (OK da, ofte en ganske slapp 

svingom, men dog).  

17 forventningsfulle harrfiskere fra 

Oslo Sportsfiskere vendte 

vadeskotuppene i retning Koppang 

tredje helgen i september for heftig 

harrfiske og sosialt samvær. Apropos 

sistnevnte så er det ikke bare Glomma 

som flyter blankt i Koppang. 

Junioravdelingen var følgelig «lite 

prickiga» fredag morgen (jeg har bodd i 

Stockholm og er fast translatør ovenfor 

svenske petribrødre på turer med Oslo 

Sportsfiskere), bortsett fra alltid 

morgenfriske Adrian. Etter å ha støtt på 

visse tekniske problemer med å kjøpe 

fiskekort og blitt hektet av verdens 

søteste fiskeoppsyn så var vi endelig i 

gang!  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Harr . Flott fisk tatt av Erik Andersen 

Vi fant et nydelig strekk, og som en 

Brad Pitt i «The river runs through it» 

(uten sammenligning for øvrig!), stod 

jeg bak noen steiner og plukket harr. 

Etter harr etter harr. Nå er ikke harren 

så tjukk i huet man kan tro, to flyt og 

fluen ble refusert, bytte flue og da steg 

harren igjen. Yes! I etterpåklokskap 

skulle jeg nok rigget en kiwi-rig; en 

råfrekk Dyret med Ice Dub peacock i 

kroppen som attraktor, og så «ei litta 

fasanhalenymfe» i kort fortom knytt i 

krokbøyen på Dyret. 

 Jaja, nok takes ble det på oss alle, og 

en herlig bromance da Ove og jeg 

simultant kjørte hver vår harr. Nå ble 
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det spekulert i om noen av de samme 

fiskene bet igjen på samme flue eller 

hos nabofiskeren, ganske umiddelbart, 

og ikke gjemte seg på ubestemmelig tid 

som et skjelvende og traumatisert 

aspeløv etter en rask kamp og ditto 

avkroking. Et innlegg i Catch & 

Release-debatten? 

Nå var undertegnede så ufordragelig 

full av selvtillit at han prompte krevde å 

bli kronet til Harrprins. Som sagt så 

gjort, med Simen som seremonimester i 

en smått okkult seremoni (det ble ikke 

drukket harrblod!). Men hovmod står 

for fall. Mer om dette senere. 

 

 

 

 

 

 

 Kroning av Harrprins Per Godvik 

Fredagens meny skulle selvsagt bestått 

av syltet harr, harrkaker, harrsufflé og 

harr & chips, men burger, pølser og 

fårikål var ikke verst det heller, 

etterfulgt av peiskos og objektiv 

oppsummering av fiskedagen (les: 

skryting og juging). Å gi noen fluer til 

formann Granli, som han dagen etter 

fikk fisk på, var et stort øyeblikk for 

undertegnede!  

Lørdagen fant flere av oss sammen, og 

som i en fiskekonkurranse stod vi der 

på lang, lang rekke. Det vil si, sånn tror 

jeg det er i en fiskekonkurranse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men jeg fikk ikke fisk! Selv ikke å 

uforskammet presse meg inn på en 

godplass eller hyppige fluebytter hjalp 

utover å true en håndfull småharr i 

håven. Harrprinsen var nå ikke bare 

detronisert men også ydmyket og 

tilbake der han hører hjemme, i 

fluefiskets skammekrok. Med 

griserumper, vindknuter og en Glowtail 

i nakken. Men humøret kan ingen ta fra 

meg! 

Konklusjon: Harr er en kul fisk, ikke 

like ukritisk som ryktet forteller, det er 

ikke nødvendig å prøve å konsumere alt 

fluidumet første kvelden, hovmod står 

for fall og vi hygger oss alltid på tur 

med Oslo Sportsfiskere. 

Tusen takk for turen! 

Per 

  

 

 

L 
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Sikfiske høsten 2020 

Av de aktiviteter som ble gjennomført av vår forening i OFA-regi sist høst, var 

stamfiske og sikfiske i kanalen gode positive opplevelser. Høsten var preget av mye 

vann, så rusene måtte settes ganske sent, for at de ikke skulle tas av strømmene. Men 

det gikk fint - uten de store rugger . Det ble likevel mer enn nok rogn til nye 

generasjoner.  

Sikfiske ble veldig vått men med gunstige garnforhold i kanalen (mellom Stor-flåtan 

og Vesle-flåtan. Vi bikket vel så vidt 1000 sik i løpet av 6 - 7 turer. Og vi kunne 

konstatere at snittstørrelsen har økt igjen - nå i nærheten av 190 gr.  Tynningsfiske 

nytter !  

Her er noen bilder fra høstens fine marka-turer med sikfiske og stamfiske.  
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OFA – HVA SKJER ? 
 

De fleste har vel registrert at det har 

vært turbulent i OFA den siste tiden. 

Status er at daglig leder er blitt sagt 

opp, men han bestrider grunnlaget for 

oppsigelsen. Tvisten står nå for 

domstolen og behandles for tiden av 

partenes advokater. Det antas at saken 

finner sin løsning i løpet av kort tid. 

 

Når det gjelder OFAs virksomhet og 

driften av anlegget kan det opplyses at 

de ansatte er motiverte og tilbake på 

jobb. Det er god stemning blant de 

frivillige og Bjørn Torp fungerer som 

daglig leder inntil videre. Produksjonen 

ved anlegget er tilbake i god drift. 

 

OFA venter nå bare på en løsning av 

saken med tidligere daglig leder og 

ansettelse av ny person, så er vi tilbake i 

godt gjenge.  

 

Jens Morten Løken 
 

-  -  -  -  

Red. kan bare legge til at ansettelse av 

ny daglig leder er i god gjenge. Det var 

søknadsfrist 15.januar i år. Søksmålet 

mot OFA for usaklig oppsigelse blir iflg 

våre kilder et spørsmål om 

kompensasjon som man regner med vil 

være løsbart. 

 

Ellers anbefales folk om å lese på  

OFAs nettsider www.ofa.no . Mye bra 

stoff på smakfulle sider. Alt fra nyttig 

info om driften, diskusjoner om 

kultivering (Lars Nilssen rør på seg 

igjen), om fangster i marka inkl. full 

fangstrapport fra innmeldinger osv. Ta  

en titt i Nyhetsarkivet også og bli 

minnet om 2020. 

 

Nedenfor Henrik Gaarden’s vakre kilos 

markaørret tatt på flue, (en av de 

mange innmeldte ørreter i OFAs 

fiskekonkurranse).  

 

 
 

 

  

Henrik ble hedret med 1. 

pris i klassen for største 

ørret tatt på flue i OFAs 

fiskekonkurranse 2020. 

 

Største ørret i klasse ørret 

tatt på annen redskap var 

en rugg på 2.1 kilo tatt av 

Roger Jakobsen i Store 

Daltjuven.   
 

http://www.ofa.no/
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Nytt Laksevall Orkla, eksklusivt for Oslo Sportsfiskere 

 

 

 

Hei og takk for hyggelig prat!  

Da kan vi for laksesesongen 2021 tilby dere fiske på Øverøyen Gård -Vella Snoen 

i uke 33 dato 14.8-21.8. Prisforlangende for denne retten lyder 64.000 + 2.080  

for vask og rengjøring. Hører fra deg (Geir). 

  

Mvh Eivind Rindal 

Øverøyen Gård 

Geir Granli skriver om saken: 

Bakgrunnen for denne henvendelsen er at i uke 33 2020 var vi 4 personer, som fikk mulighet til å 

fiske valdet Øverøyen Gård. Valdet var ledig fordi utlendinger ikke fikk reise inn i Norge – så da ble 

det heftige forhandlinger for å samle folk. 

 

Det ble ei uforglemmelig uke – for et vald med bra med laks. Vi fikk tre laks 5,2 kg, 4.6 kg og 2,4 

kg. To fisker fra lørdag til fredag og to fra onsdag kveld. I løpet av disse dagen måtte vi sjekke 

muligheten for å leie dette for 2021, noe som langt ifra var sikkert fordi dette er veldig populært.  

 

Vi tenker oss muligheten for å leie dette i mange år fremover. I tillegg til Øverøyen Gård har vi også 

leid Vella-Snoen (noen hundre meter lengre nedover i Orkla). Øverøyen ligger 1 mils vei syd for 

Meldal. Du kommer dit via E6 til Berkåk. Så RV 700 nordover langs Orkla mot Meldal.  
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Begge vall har et våningshus for overnatting – det var plass for 10 personer på Øverøyen alene. 

Jeg venter på mer informasjon om Vella-Snoen (hvor vi bare var nede ved elva og kikket). 

Vella-Snoen har også et eget våningshus med to båter i elva. 

 

Legger ved noen bilder fra Øverøyen. Mer info kommer når det gjelder antall deltakere og priser for 

medlemmene. Prisene oppgitt over er for begge vald med overnatting pluss rengjøring. 

 

Vi gleder oss. 
 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 
  

 

     Et par av rekreasjons- 
                                                                 innretningene nær elven 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian Myhre i 

klubben tok en pen 

laks på det nye 

vallet.  

 



 
22 

Betraktninger om fiske i Nordmarka  

før, nå og framover. 

 
Selv om virus og annen styggedom 

herjer vilt i vår merkelige verden, lever 

fiskene sine stort sett ubekymrede liv 

under isen i Oslomarkas mange vann og 

tjern. De føler seg trygge nå med tjukk 

is som beskytter dem mot fiender som 

fugl og sleipe fiskere. En og annen ørret 

faller selvsagt for fristelsen til å bite på 

en lokkende metalklump eller en 

stinkende maggot, men det er stort sett 

den stokk dumme abboren som lar seg 

friste av sånne åpenbare lurerier.  

 

Isfiskerne gjør en god jobb der med å 

hale hundrevis av tusenbrødre opp 

gjennom det lille hølet i isen. Dem om 

det. For meg er vinter`n rett og slett en 

pause fra det harde og intense fisket jeg 

bedriver fra isen går i april/mai til den 

igjen legger seg i november. Da fiskes 

det over en lav sko, ja noen ganger 

faktisk til og med enda høyere enn det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Iblant ryker det på en og annen abbor også. 

Nå er vi midt i denne fiskeløse perioden 

og jeg merker at det sakte men sikkert 

begynner å rykke i kastarmen. Den 

lengter nå, lengter etter å kaste etter 

vakende ørret  i et eller annet vann langt 

der inne i mystiske og mytiske 

Nordmarka. Mange nordmenn skryter 

med rette av sine lokale områder med 

skog, fjell og vidde. men bare 

Nordmarka er Nordmarka. Bor du på 

Jevnaker blir det jo egentlig Sørmarka. 

 

Full av historier og mystikk – vår 

Nordmark. Her har det blitt fiska til alle 

tider. I gamle dager traska de mest 

ivrige til fots fra Oslo sentrum og helt 

opp til de indre delene av vårt kjære 

eventyrrike. En marsj på fem timer hver 

vei var ingenting for disse hardbarka 

karene. Telt og sovepose? Glem det. 

Primus og Real turmat? Fremmedord. 

Bergans sekk med meis, goretex-jakker 

og fjellstøvler som "puster"? Fantes 

ikke. Internett og femdagers værvarsel 

fra Yr? GPS og nøyaktige kart? Veier å 

gå på? Å nei da. Alt var tyngre før. Seks 

dagers arbeidsuke og tre ukers ferie. 

Harde tider!  

 

Det er bare å innse at vi er noen puslete 

pyser der vi halser innover skauen på 

våre fancy el-sykler eller tvilsomt 

erverva kjøretillatelser mens vi sjekker 

mobilen hvert kvarter. Er ikke saker og 

ting skikkelig tilrettelagt, gidder vi ikke 

dra ut i det hele tatt, og er det regn på 

gang blir det nok en kveld foran tv`n. 

Vi er blitt en nasjon full av bortskjemte 

latsabber.  
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Det er ikke farlig å svette litt serr`u. 

Man stryker ikke med av å lukte litt 

møkk. Hvis man bruker lang tid inn til 

fiskevanna smaker det desto bedre når 

den første ørreten lar seg friste av en 

halvt nedsunket Cock-y-Bondhu. 

Markaflua som sjelden svikter.  

 

Den jeg tok gamle gode Elmer på i 

2010, langt oppe i Nordmarka 

nord/vest. 1,9 kilo. Min største ørret i 

marka. Det var langt opp dit med sykkel 

fra Skansebakken. Jeg hadde vært ute 

og svingt meg på by`n kvelden før så 

det var ikke fritt for at jeg svetta litt i de 

morderiske bakkene opp mot søndre 

Heggeli og videre oppover og østover. 

Men det bar frukter. No guts no glory!  

 

 
 
En noe uklar  «gamle Elmer». 

 

Eller hva med den gangen jeg sykla opp 

fra parkeringa ved Elnes med en jævlig 

tung tralle med diverse pikkpakk for 

overnatting ved Sandungen. Brattere 

bakke en den opp mot Nordvann skal 

du leite lenge etter. Gikk nok ned tre 

kilo på en time. Svetta som en gris. Jeg 

campa etter hvert ved Skysskaffer-

tjernet. Totalt utkjørt. Husker vagt at 

jeg sov som et barn i det lille teltet den 

første natta. Sol og sommer. 

Vespertinaklekkinger og fresende ørret 

i tre-hektos-klassen i  panna. Ingen 

dekning på mobilen. Lykke! Traff ikke 

på noen der oppe. Bortsett fra Nøkken 

og Huldra. begge bor i Skysskaffer-

tjernet. Jeg sverger på at det er sant. 

Men det kan ha vært noen store frosker.  

 

Det er selvsagt både trivelig og nyttig å 

kunne kjøre helt inn til et vann og for 

noen er dette også en rein kroppslig 

nødvendighet. Ikke alle er spreke som 

foler lengre. Mer som gyngehester 

kanskje. Da er det greit at det finnes 

muligheter rett ved veien. Den tida 

kommer helt sikkert for meg også. Jeg 

håper da det, for ikke har jeg tenkt å 

kaste inn verken årer eller stenger før 

jeg bikker femognitti. Et liv uten 

innslag av aktiv fisking virker akkurat 

nå ihvertfall temmelig meningsløst.  

 

Men alt har sin tid. Handycap-

brygga ved Tverrsjøen ser tidvis 

fristende ut den også. Det viktigste er 

uansett at helsa er sånn passe i orden og 

at huet henger nogenlunde med i 

svinga. Man kommer langt på gode 

minner også. 2021 kan fort bli et godt 

år. Viruset forsvinner etterhvert og inne 

i skauen kan man som alltid ferdes uten 

å være redd for liv og helse. Ørreten blir 

heldigvis ikke smitta av denne 

styggedommen. Og nå har den vokst 

seg større enn noensinne.  

 

OFA har nesten ikke satt ut fisk de 

to/tre siste sesongene. Fortsett gjerne 

med det. Det er alt for mye småfisk der 

oppe som det er. Overbefolkning fører 

aldri noe godt med seg. Se bare på store 

deler av Afrika. Det må være nok mat 
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til alle hvis det skal bli noen vekst. Jeg 

har ei liste på fem vann og putter som 

ikke har fått utsett siden 2016. Der skal 

jeg slå til, men jeg må rekke det før 

de rekker å sette ut masse ettåringer 

igjen. Jeg må si jeg har trua på at 

akkurat denne sesongen kommer til å 

bli en av de aller beste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kjell med en av sine Corona ørreter fra Marka. 

Skal vi tippe på Vestre Fyllingen ? Bare et 

forslag i blinde, men det har gått fine ørreter 

der før.  

 

Jeg har satt av en hel dag til å fiske kun 

med en av salige Jan Johnsens "Vi 

Menn" fluer. Han hadde alltid stor tro 

på dem. Det blir nok under en 

Marginata-klekking eller tre. Bortsett 

fra alle fargene kan den jo ligne litt på 

en nyklekt utgave på krok 12 eller 14.  

Jeg skal sende rapport til deg, Jan, men 

det er ikke helt sikkert at jeg røper hvor 

jeg har vært. Er litt kjip sånn. men 

rapporten kommer den. Blir vel med 

brevdue eller noe sånt. Sender med et 

bilde av fangst og flue. Får nok noen 

klare meldinger tilbake. Og muligens 

noen tips om "et eller annet hemmelig" 

vann jeg burde prøve. Jan var raus sånn. 

Og ja da, jeg skal stikke innom og 

prøve ved den myra ved Fagervann.  

 

Det er 28 januar idag. Om tre måneder 

kvitrer fuglene igjen mens isen sprekker 

opp langs land og bekkeos. Da er jeg på 

plass. Som alltid. Full av håp og 

forventninger. Det er mulig at jeg ikke 

får noe som helst. men det gjø`kke no. 

Det som teller er å være på plass. Der 

ute, der inne og der oppe. Den som intet 

våger intet vinner. Vær på plass der det 

passer best du også. Og skitt fiske! 

 
Kjell G. 

 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Beverhytta 

I Rena er det mye bever, og noen steder 

står beverhyttene tett. Noen bebodde og 

mange forlatte og forfalte.  

St.Hanskvelden 2020 kom jeg ned til en 

slik forlatt hytte. Været var varmt og i 

elva sto fisken og forsynte seg grådig av 

alt som kom flytende nedover. Men det 

er sjeldent enkelt allikevel. Rena blir 

fort dyp, du er heldig om du får vadet to 

meter ut, og på denne tiden av året står 

fisken ofte litt uti elva og spiser.  

Langt der ute sto det en ørret og plukket 

i overflaten. Usjenert og skamløs gikk 

den rolig opp og logret i overflaten 

mens den gapte over hjelpeløse insekter 

som enda ikke hadde klart å forlate 

vannfilmen. Vakkert. Men langt ut. 

Beverhytta jeg sto ved hadde falt 

sammen og det var kun noen få kvister 

som fortsatt brøt vannoverflaten og 

stakk opp. Men den kjentes solid ut... 

På min side av hytta lå det en stor stokk 

jeg kunne klamre meg til å følge utover. 

Ved enden av stokken lå det en stor 

stein. Ved å ta tak i en av kvistene som 

stakk opp, og et bestemt fraspark, kom 

jeg meg opp på steinen. Noen sekunder 

på å gjenvinne balansen og, ja, her 

kunne jeg stå. 

Fortsatt var det langt igjen til fisken 

som sto både langt ut og et stykke ned. 

Plass til baksleng fantes ikke. Det måtte 

bli et langt vannkast med ankring over 

beverhytta, mellom kvistene. 

Første kast gikk. For kort. Neste litt 

lenger.  

Enda et kast gikk men denne gangen 

bråstoppet det da ankeret hang igjen i 

en av kvistene som stakk opp av 

beverhytta. 

Endelig traff det skikkelig. Hele 

klumpen pluss noen meter skyteline 

suste ut av stangringene mens jeg strakk 

stanga godt oppstrøms. Fortommen 

rullet pent ut, landet og jeg kunne 

mende ut ekstra løsline for å nå ned til 

fisken. 

Var det for langt?  

Den skulle ha tatt nå..?  

Stilheten brytes av et voldsomt plask i 

det fisken velter seg i overflaten.. - flua 

mi? Etter et nølende sekund setter jeg 

allikevel et tilslag og kjenner motstand. 

Tung motstand. Langt der ute går den 

og stanger før den lot taue inn på 

uforventet medgjørlig vis. Men så 

enkelt skulle det ikke bli. Da en kom 

under stang-tuppen fikk den antagelig 

øye på meg og satte fart inn under 

beverhytta. På motsatt side av meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 En annen større beverhytte 
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Forsiktig forsøkte jeg et lett skritt ut 

over hytta. Nei. Ingen god ide. Det hittil 

trygge beverhytta føltes nå mer ut som 

en hvilken som helst tilfeldig kvisthaug. 

Stadig dunket det i stangtuppen mens 

fortom og spiss skar seg mot råttent tre 

og moserester. Gjennom diverse 

blundere har jeg fått ganske gode 

rutiner for å sjekke knuter og andre 

svakheter med jevne mellomrom men 

nå var jeg usikker på alt.  

Å komme seg inn til bredden var 

utelukket, det ville bare komplisere ting 

med rare vinkler og busker som sniker 

seg innpå og tar tak i lina når man ser 

andre veien.. 

Forsiktig satte jeg meg ned på kne mens 

jeg strakk meg så lang jeg kunne ut 

over hytta for å holde fortommen unna 

stokkene. Og noen ganger har man 

flaks. Igjen blir ørreten samarbeidsvillig 

og lar seg lede ut av hytta og rundt til 

min side. Rolig sklir jeg ned fra steinen, 

lener meg mot stokken jeg brukte for å 

komme ut, og blir stående i et lite 

hjørne mellom elvebredden og 

beverhytta.  

Men følelsen av kontroll går fort over 

da ørreten igjen forsvinner inn under 

beverhytta. På min side denne gangen. 

Eneste mulighet er å vri stanga opp-ned 

og kjøre stangtuppen langt under vann 

for å holde så horisontal kontakt mot 

fisken som mulig. Jeg sneller meg inn, 

og pumper den forsiktig ut fra stokkene. 

Endelig kommer den ut og nå er den 

sliten. Fortsatt gjør den noen tunge kast 

med hodet men den har ikke mye mer å 

komme med nå. Hodet kommer over, 

den legger seg på siden og kan skuffes 

opp i håven. 

Julegris i juni! I håven ligger en spesielt 

vakker ørret. Orange og rosa med få, 

store, sorte prikker. Krok-kjeft, 

okserygg og hengebuk. Og en halefinne 

man kan måke snø med.  

Mange fisker husker man fordi 

fangstopplevelsen var stor, og denne er 

nok absolutt en av dem. Men denne var 

også en av de vakreste ørretene jeg har 

sett. På en kald januardag kan jeg lukke 

øynene og nyte synet av den fisken.  

 

 

En annen fisk et annet år på Hardangervidda.  

 

Sånne minner er gode å ha gjennom en 

kald og lang vinter 

 

Simen Corneliussen 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Høstauksjon ? 

Intet er bestemt, men klubben vår ønsker å få gjennomført den auksjonen som har 

ligget på vent et helt år. Alt fiskeutstyr arvet etter Per Sletten og Jan Johnsen  er samlet 

og katalogisert og det er ikke småtterier vi snakker om. 

 

En auksjon fortjener et tilstedeværende publikum som kan se på varene og ikke minst 

by på objekter «live» og ikke digitalt. Det har ikke vært mulig grunnet Coronaen. Men 

vi har troen på at vi kan holde en høstauksjon som normalt. Da vil de fleste av oss 

være vaksinert og spøkelset minimert. 

 

Tidspunkt må vi se an inntil videre, men følg med på nettsidene våre og info som vil 

bli publisert. Det er laget en stor katalog som omfatter det meste av utstyret. Nedenfor 

har vi sakset litt fra katalogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Div. Hardy fluer 

 

 

 

 

 

 

 
  Hardy Marquise 

  
       Flueboks med diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Hardy-Viscount     Laksefluer 
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Jan O. Johnsens Minnefond 

 

Oslo Sportsfiskere har mottatt en testamentarisk gave fra tidligere formann Jan 

Odvar Johnsen, som gikk bort i februar 2020 pålydende NOK 3 853 404. 

Jan var glødende engasjert innen fiskekultivering og har gitt styret i Oslo 

Sportsfiskere det ærefulle oppdrag å forvalte disse midlene på best mulig måte og 

fordele de etter beste evne. 

Som dere ser i statuttene lengre ned kan vi fordele inntil NOK 250.000 pr år til 

kultiveringstiltak i definerte fiskeområder. 

Det vil være mulig å søke midler allerede i 2021, men søknaden må være oss i hende 

før 1. mars 2021 og merkes med Jan O. Johnsens Minnefond og forening som søker. 

Søknad må være begrunnet med beskrivelse og budsjett så langt det er mulig. 

Regnskap må fremlegges etter at de tildelte midlene er brukt.Budsjett må også 

inneholde en post med utlegg for 1 representant fra Styret i Oslo Sportsfiskere for 

besiktigelse av tiltakene før de gjøres og etter de er utført.  

 

Søknad sendes: post@oslosportsfiskere.no 

Leder for Oslo Sportsfiskere, for tiden Geir Granli, kan kontaktes: 

Mobil: +47 90953450, Mail:   geir.granli54@gmail.com 

 

 

De foreningene som har mulighet til å søke er: 

 

Foreninger tilknyttet NJFF i Oslo området 

Foreninger tilknyttet NJFF for Romeriksåsene 

Foreninger tilknyttet NJFF i Gran Almenning 

Foreninger tilknyttet NJFF for Lunner Almenning 

Foreninger tilknyttet NJFF for Skjerva vassdraget 

 

mailto:post@oslosportsfiskere.no
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Merk at det samlede kontantbeløp til Oslo Sportsfiskere er underlagt følgende 

betingelser:  

 

• Midlene skal plasseres på en adskilt bankkonto.  

• Midlene skal øremerkes tiltak innen fiskekultivering i vassdragene i  

   Oslo-området, Romeriksåsene, Gran Almenning, Lunner Almenning og              

Skjervavassdraget.  

• Tilskudd til tiltak er begrenset oppad til NOK 250.000,- pr. år. 

 • Styret i Oslo Sportsfiskere skal informere medlemmene om tilskuddsordningen, 

herunder retten til å søke om midler til kultiveringstiltak. 

• Søknadene skal behandles av styret i Oslo Sportsfiskere og vedtak skal fattes av 

årsmøtet som øverste myndighet i Oslo Sportsfiskere. 

 • Oslo Sportsfiskere skal forvalte midlene, men har ikke rett til å utbetale tilskudd 

uten gyldig vedtak fattet av årsmøtet.  

• Tiltakene skal utføres i regi av et lokallag i NJFF eller Oslo Sportsfiskere selv.  

   Utbetaling av tilskudd skal ikke under noen omstendighet overføres til    
privatperson 
 

 
Jan Johnsen 1948 - 2020 
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Æresmedlems-veggen på Holmendammen 

 
Det er syv personer i vår forening som har fått hederbevisningen «æresmedlem» 

i perioden 1932 – 2020. Det er mao. en utmerkelse som henger høyt. Den siste i 

rekken er Jan Johnsen som gikk bort i fjor og som testamenterte gode verdier til 

foreningen. Se redegjørelsen på foregående side. 

 

Nedenfor ser vi veggen hvor de syv henger høyt i glass og ramme og omkranser den 

som kan betegnes som foreningens høye beskytter,  forstmann Jacob Preuthun (1858 – 

1926). Han er kjent for å ha skrevet mesterverket «Ørretfiske i strøm og indvand» et 

foregangsverk i 1905 for alle som ville lære om fiske-kunsten. Oslo Sportsfiskere 

arvet forfatterretten til boka av Preuthuns familie. Boken ble omskrevet og 

modernisert av ildsjeler i Oslosportsfiskere og utgitt på ny i 1946. Overskuddet av 

nysalget av boken gikk til vår klubb og gav muligheten til å erverve Preuthunhytta på 

Hadeland i 1947 og sette av midler til et vedlikeholds-fond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 4 til venstre for Preuthun er Magnus Smith (stifter av foreningen), Olaf Osvold 

(Holmendammens høvding), Gunnar Aamodt (legendarisk OFA-leder), Kåre 

Gunnari (formann og drivkraft gjennom 17 år i styret). 

 

De 3 til høyre for Preuthun er Henning W. Løwer (Oslo Sportsfiskeres farsfigur i 40 

år). Rolf Østerud (formann i 8 år og «sjef» for Preuthunhytta i en årrekke), Jan 

Johnsen (formann i 5 år, og drivkraft / pådriver i foreningen og OFA i mange år).   
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Oslo Sportsfiskere - Regnskap 2020 

Post Inntekter Regnskap  
2020 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Herav 
Vipps 

200 Medlemskontingenter                    25 725           29 625  28000  

201 Renteinntekter 6 111 8 745 8500  

202 Salg reklameartikler 300 5 158 3000 300 

204 Salg på Holmendammen 4 390 12 953 12000 4230 

205 Fluekastekurs (Coronastøtte kr. 41650 i 2020) 42 050 49 700 45000 400 

206 Utleie Holmendammen   1000  

207 Event/Arrangement (NM) 4 250 9 500 8000  

302 Medlemsmøter  2 331 15 081 15000 2331 

208 Diverse bidrag og støtte, auksjon 0 6 930 5000   

305 Refusjoner, Oslo kommune 1 285    

314 Turer/arrangementer (egenandeler)  6 800 8 200 10000 6100 

316 Støtte NJFF, momsrefusjon (for 2 år, 2018 og 19) 26 843  20000  

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter  30 000 0  

317 Sommertur (egenandeler)  17 000 17000  

209 Grasrotandelen 27 911 29 488 30000  

350 VIPPS Brutto    13361 

 Andre Inntekter                   70    

 Sum inntekter                  147 996         222 450         202 500   

      

Post Utgifter Regnskap 
2020  

Regnskap 
2019 

    Budsjett 
        2020 

300 Administrasjon 9 409 13 593 20000  

301 FastFisk      Trykk 7 155 8 035 8000  

 Porto mm. 3 340 4 291 4000  

302 Medlemsmøter  5 000 43 839 40000  

303 Gaver og blomster 1 502 2 487 3000  

317 Sommertur 0 31 000 25000  

314 Turer og arrangementer 11 450 18 940 20000  

318 Isfiske-arrangementer mv 7 800 7 530 8000  

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, kom. avgifter.) 27 818 33 881 33000  

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.) 6 965 10 712 12000  

309 Kontingenter 1 300 1 300 1300  

313 Kurs/Seminar/temakvelder  1 791 2500  

204 Utgifter ved salg på Holmendammen 6 900 8 521 10000  

202 Reklamemateriell (jakker, caps, kalender)    3 712 2200  

310 Hjemmesidene 2 685 2 470 3500  

205 Kursutgifter (Honorarer, stenger, utstyr) 147 18 362 15000  

350 Omkostninger VIPPS  276 640 1000  

307 Andre utgifter-bankgebyr-mv 714 1 048 1000  

 Sum utgifter 92 461        212 152         209 500   

      
Overskudd / Underskudd          2020 / 2019                                                          55 535 10 298  
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Oslo Sportsfiskere - Budsjett 2021 

 

Post Inntekter 
Regnskap 

 2020 
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 
200 Medlemskontingenter  25 725  28000 28000 

201 Renteinntekter 6 111 8500 2000 

202 Salg reklameartikler 300 3000 3000 

204 Salg på Holmendammen 4 390 12000 6000 

205 Fluekastekurs (Corona kompensasjon 2020) 42 050 45000 36000 

206 Utleie Holmendammen   1000 3000 

207 Event/Arrangement 4 250 8000 8000 

302 Medlemsmøter  2 331 15000 10000 

208 Diverse bidrag og støtte, auksjon 0 5000 0 

305 Refusjoner, Oslo kommune 1 285     

314 Turer/arrangementer (egenandeler)  6 800 10000 10000 

316 Støtte NJFF, momsrefusjon (for 2 år 2020) 26 843 20000 6000 

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter   0 0 

317 Sommertur (egenandeler)   17000 3000 

209 Grasrotandelen 27 911 30000 28000 

350 VIPPS Brutto       

  Sum inntekter                147 996         202 500         143 000  

         

Post Utgifter 
Regnskap  

2020  
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 

300 Administrasjon 9 409 20000 20000 

301 
FastFisk      Trykk 7 155 8000 8000 

Porto mm. 3 340 4000 4000 

302 Medlemsmøter  5 000 40000 10000 

303 Gaver og blomster 1 502 3000 3000 

317 Sommertur 0 25000 5000 

314 Turer og arrangementer 11 450 20000 20000 

318 Isfiske-arrangementer mv 7 800 8000 5000 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.) 27 818 33000 25000 

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.) 6 965 12000 10000 

309 Kontingenter 1 300 1300 1300 

313 Kurs/Seminar/temakvelder   2500 2000 

204 Utgifter ved salg på Holmendammen 6 900 10000 8000 

202 Reklamemateriell (jakker, caps, kalender)     2200 3000 

310 Hjemmesidene 2 685 3500 3000 

205 Kursutgifter (Honorarer, stenger, utstyr) 147 15000 4000 

350 Omkostninger VIPPS  276 1000 500 

307 Andre utgifter-bankgebyr-mv 714 1000 1000 

 Sum utgifter 92 461         209 500         132 800  

 Overskudd / Underskudd 55 535 -7 000 10 200 
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Her er det plass til et par ting. 

 
Vi ser av årsberetning at «Årets fisker» er i støpeskjeen grunnet liten oppslutning om 

ordningen. I 2020 særdeles få innmeldinger av fangster. 

 

Dette hindrer ikke at vi gjerne berømmer nå 15-årige Daniel, sønn av Tor Egil Holmen 

i foreningen vår. Daniel har fisket siden han var en neve stor.  Jeg husker hans 

innmelding av 89 abborer han og kompisen landet i løpet av en dag. Da var de 8 år 

gamle. Senere har vi sett flere gode fangster av Daniel, blant annet noen fine feite 

røyer fra Femundstraktene. Han var i 2019 frontfigur på FastFisk med en 2 kilos røye . 

 

Nå er han blitt 15 år og fikk denne saftige ørreten på hele 2.6 kilo i slutten av juli et 

sted i Norge. Vi gratulerer: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Daniel og Kasper begge 8 år, 

 89 abborer       

        Daniel 15 år, ørret 2,6 kilo  
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Her passer det vel med et par fine bilder fra vinterlige Holmendammen og høstlige 

«Kanalen» ved Veslefåtan. Og vi er bare 3 måneder unna ny sesong i marka. Vi gleder 

oss til sommerlige opplevelser også,   kanskje ved Gamledammen i Mistra. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Til venstre Holmendammen i 

vinterskrud og mange folk på isen 

med skøyter ! 

Til høyre» kanalen» -  særdeles 

vannrik i slutten av oktober iår 

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

medlemsblad. Du finner oss på www.oslosportsfiskere.no  og Fb 

 

Stiftet 1932 

 

http://www.oslosportsfiskere.no/

