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Per Karlsen fyller utrolige 100 år 2.april iår. 
Klubben gratulerer på det hjerteligste ! 

Bildet over er fra dugnad på Dammen i 2011. Per i full sving som alltid.  

 Nr 1                   Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere                       Februar 2022 
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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: Heming Haug                Olaf Bulls vei 76, 0765 Oslo                            95873944 

                                                                 heminghaug@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,  
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Formannen har ordet 
 

 

 

Godt nytt jubileumsår 

Ja, det er helt riktig.  Oslo Sportsfiskere 

er 90 år den 27.4.2022. 

Dette er noe vi i styret vil markere 

behørlig ved flere anledninger i løpet av 

året. Ingenting er hugget i stein ennå, 

men planene er nesten spikret. Så følg 

med på websidene og Facebook. 

Nå ser det endelig ut som vi kan kjøre 

med tilnærmet normal aktivitet igjen 

siden Norge åpnes mer og mer – 

endelig. 

Nå er det bare å håpe at kong vinter 

snart slipper taket og vi kommer oss i 

gang.  

Nå er det klart for auksjon i Idrettens 

Hus på Ullevål Stadion 17.2 kl 18, 

årsmøte på Tåsen Senior Senter 17.3, 

sjøørrettur til Daftø 28.4 – 1.5 (NB Ny 

dato). Dugnad, tre fluekastekurs og NM 

28.-29.5 på Holmendammen er også 

klart. Dette pluss mye aktiviteter innen 

fluefiske / fluekasting i sommer.  

I begynnelsen av juli - EM for damer og 

VM for herrer i fluefiske i Nord-

Østerdal Koppang og Rendalen. Flere 

av klubbens medlemmer har sagt seg 

villig til å bidra, som kontrollører. Bra, 

men vi trenger flere. Dette er en 

ypperlig mulighet til å følge verdens 

beste fluefiskere på nært hold. 

I tillegg til dette er Norges Casting-

forbund vertskap for VM i casting i 

Tinn kommune.  

Nå står våren for døren  – 

Sjøørrettur til Daftø i Sverige . 

Årsmøtet er planlagt til torsdag 17.3. 

Uke 14 blir dugnadsuke – tirsdag 5.4, 

oppfrisking av bryggene og opprusting 

av utearealene. 

Damåpning tirsdag 3.5 kl 18. 

Jeg håper inderlig at dette året blir mye 

bedre enn 2021. 

 

Nok en gang: Godt jubileum! 

Vi ses plutselig igjen – Skitt fiske 

 

Geir Granli  

Leder Oslo Sportsfiskere 
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Møter og Aktiviteter – vinter/vår 2022 

 

I oversikten er det tatt med aktiviteter klubben mener kan gjennomføres i fortsettelsen, 

nå som Corona-restrtiksjonene er på hell . Vi har allerede fått gjennomført vinterens 

første medlemsmøte 27.1. Håper alle fikk det med seg pr. sms. 

Det er viktig at man nå følger mer med på hjemmesidene og Facebook for å ajourføre 

seg og se hva som skjer. Det er lovet at sidene skal bli mer ajour og utfyllende igjen. 

Nære aktiviteter blir annonsert pr. mobil/sms vha Link Mobility tjenesten fra NJFF. 

 

Her er aktivitetslisten (slik styret tenker seg den nå) pr dato og tema fremover. 

 

Isfiske- mesterskap Klubbmesterskap – Sværsvann 12.12.21 er allerede 

gjennomført. Resultatliste bak i bladet 

Isfiske- mesterskap-2 Klubbmesterskap  del-2.  Dato ikke fastsatt. 

 Kontakt Harald Hovde (h-hovde@getmail.no) 
 

Isfiske FM   Fylkesmesterskapet i Abborfiske, Lyseren 27.2 kl 10. 

  

 

OS Medlemsmøte 27.1    Allerede gjennomført. Besøk av Lise Heier fra Romerike 

Fiske-Administrasjon. Kort referat bak i bladet. 

 

OS Medlemsmøte 17.2    Ny auksjon med utstyr etter Jan Johnsen. Mye nytt og tildels 

ubrukte, stenger, sneller, fluer , snører mv.  

Holdes i Castingforbundets kantine på Ullevål Stadion, 

Ullevålsvn. 75 - kl. 1800.  

 

OS  Årsmøte 17.3  Normalt årsmøte på Tåsen med personlig fremmøte.  

    Se egen innkalling bak i bladet. Kl. 1830. 

 

OFA Årsmøte 24.3 Fysisk på Haraldsheim. De 6 fra OS som vil stemme fra vår 

forening blir utpekt og tilskrevet. 
 

Castingforbundet  Deres ting holdes lørdag 26.3 på Ullevål Stadion. 

  Viggo Kristiansen og Geir Granli representerer vår forening. 

 

Dugnad dammen 5.4       Det blir normal rydding, raking ute etter vinteren og rydding 

inne i redskapsrommet. Noe reparasjon og olje -behandling 

mailto:h-hovde@getmail.no
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av bryggene blir det nok også. Kom igjen. Det blir fint å 

treffes igjen i god gammel ånd. 

 

Damåpning:  Holmendammen Tirsdag  3.5 med flaggheising. 

Vidar Paulsen, Nordic Outdoor, tar med utstyr for demo. 

 

Kastekurs Dammen: 27. – 28.4 (onsdag/torsdag)           

 4. – 5.5  (onsdag/torsdag)          

 11. – 12.5 (onsdag / torsdag)        

 Påmelding på www.oslosportsfiskere.no  

     

NM Fluekasting  Helgen 28 – 29.5 På Holmendammen . I samarbeid 

 med Castingforbundet.     

                       

Daftø 28.4 – 1.5  Sjøørrettur i Sverige nær Strømstad. Sammen med 

Oslomarka JFF. Som tidligere år, nå uavhengig av Corona-

situasjonen. Kontaktperson Geir Granli. 

 

Sommertur    Ingen tur i felles OS-regi i år.   

    

Øvrig Sommertur  Laksefiske i Øvre Orkla på OS åremålsleide vall: Øverøyen / 

Vella-Snoen . Uke 33, 13 – 20.august. Se mer om dette på 

nettsidene og i bladet. Dette er populært. Førstemann til 

mølla. Ring Geir Granli 90953450. 

 

Harrtur Rendalen  En helg i slutten av september ikke fastsatt ennå, Glomma                                                            

Trya Camping nær Koppang (samme som  fjor.) 

Kontaktperson Geir Granli i styret. 

 

90-års Jubileumstreff      Istedenfor tradisjonelt julebord planlegger styret en verdig 

Jubileumsmiddag f.eks på Ullevålseter en gang ut på høsten. 

Jubileumsdagen er egentlig 27.4. 

Til venstre et eldre bilde fra jubileumsåret 2007.  

Sekretæren / redaktøren er opptatt med å servere 

jubileumskake til de som er innom Dammen på en av 

tirsdags sammen -komstene. 

75-årsjubileet ble forøvrig feiret i Håndverkeren høsten 

2007 med mange av medlemmene og en rekke inviterte 

gjester fra OFA og NJFF.  

 

  
 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere & Castinggruppen 
 

 

Torsdag  17. mars 2021 kl. 1830 på Tåsen 

 

Møtet gjennomføres fysisk på Tåsen Seniorsenter. 

Husk fristen for forslag fra medlemmene :  

15. februar. Send til post@oslosportsfiskere.no    
 

 

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/ forslag fra medlemmene og saker fra hovedstyret 

- Johnsens fond, administrasjon mv. 

- Behandling av søknader om midler fra Johnsen-fondet 

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 / iår vedtektskomite 

 

 
 

mailto:post@oslosportsfiskere.no
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Styrets medlemmer velges slik:  

 

Formann:    Geir Granli (på valg) 

Nestformann:   Morten Løken (ikke på valg) 

Sekretær:    Viggo Kristiansen (ikke på valg) 

Styremedlemmer:   Simen Corneliussen (på valg),  

Erik Andersen (på valg),  

Tore Austang, (ikke på valg) 

 

Suppleanter:   Kjell Grønningen, 

     Harald Oterholt, 

    Hemming Haug 

    (alle 3 på valg) 

 

Av rådets medlemmer er Odd Eriksen og Per Karlsen på valg for perioden  

2022 – 2024. (3 års syklus ble vedtatt på årsmøtet 2019).  

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

 

Valgkomiteens innstilling er om følger: 

 

Alle på valg tar gjenvalg. 
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Styrets årsberetning for 2021 

 

Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2021  

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:     Heming Haug  

Suppleant:     Harald Oterholt 

 

Det ble 2021 avholdt 6 styremøter og 

35 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 korona pandemien nok en 

gang – fluekastekursene måtte igjen 

avlyses. 

Men i skrivende stund så renner 

påmeldinger for 2022 inn – og nå er vi 

klar for i hvert fall 3 fluekastekurs i 

april/mai. 

Heldigvis for oss fikk vi mulighet til å 

søke kompensasjon for å dekke bortfall 

av inntekter for foreningen – vi fikk 

38.000 kroner i kompensasjon for 

fluekastekursene som ble avlyst. 

Det medførte at vi måtte gjøre om på 

alle planer om turer og fluekastekurs. 

Det medførte at planlagte 

medlemsmøter må avlyses nok en vår 

og årets årsmøte ble avholdt 

elektronisk. 

Ellers ble mye av sesongen på 

Holmendammen preget av at 

kommunen startet tapping av 

Holmendammen 15.8.2021 – den ble 

holdt helt tørr ut september med hva 

dette betød for all fisk, som nå er borte 

fra Holmendammen, litt rart er det da at 

kommunen nektet vår søknad om 

utsetting av ny fisk via OFA, merkelig. 

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 (litt 

tidlig) ødela mulighetene. 

En liten gruppe av medlemmene klarte 

å avholde dugnad over flere dager – 

hvor det ble ryddet uteområder, vasket 

innvendig og ikke minst så fikk hele 

hytta et nytt strøk med maling. Takk til 

dere som bidro. 

I regi av Norges Castingforbund med 

deltakelse av Oslo Bueskyttere, Oslo 

Hundekjørerklubb og Oslo 

Sportsfiskere – ble ved Husebyskogen 

arrangert aktivitetsuke hvor alle fikk 

prøve de forskjellige grenene. Vi regner 

med at dette blir et årlig arrangement – 

tusen takk til Åge Larsen, Harald Økern 

Jensen og Geir Granli for hjelp med å 

gjennomføre fluekastekursene. 

NM i fluekasting i samarbeide med 

Norges Castingforbund ble først forsøkt 

flyttet til august, men da var 
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Holmendammen uten vann så det ble 

flyttet til Sandnes. Men det er planlagt 

NM siste helgen i mai 2022. 

Når det gjaldt representasjon ellers ble 

nesten alle aktiviteter internasjonalt 

avlyst på grunn av koronapandemien, 

men vi hadde med Harald Økern Jensen 

må gratuleres med 5 plass i VM Casting 

Flue enhånds. 

Men på tross av alle begrensninger og 

forbud fant vi anledning til å arrangere 

ei uke med laksefiske i Orkla ved 

Øverøyen og Vella Snoen i begynnelsen 

av august (uke 33). Lite fisk, men desto 

mer vann – så det er bare bevis på at vi 

driver en utendørsidrett. Vi gir oss ikke 

så avtalen blir videreført i 2022. 

Årets harrtur til Trya Camping ved 

Koppang ble også arrangert – og som 

vanlig en veldig vellykket tur med totalt 

11 medlemmer og mye fisk. Ny tur i 

september 2022 er allerede planlagt. 

Isfiske 

Våre medlemmer med Harald Hovde i 

spissen, deltar ved det meste av 

konkurranser som arrangeres på 

Østlandet. 

Representasjon  

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 fluekasting 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 250 mot 240 i 2021. 

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.   

Vi forsøker å komme i inngrep med 

BYM Oslo Kommune for å finne ut 

hvordan vi skal foreta eventuelt 

vedlikehold av bryggene, dette må vi ha 

en dialog med Oslo Kommune om, for 

å få til siden de formelt eier 

bryggene.Vi venter i spenning. 

Medlemsmøter 

På grunn av lite muligheter til å møtes 

så klarte vi å avholde bare ett 

medlemsmøte i 2021.  

November: Auksjon over utstyr etter 

Per Sletten 

  

Kubbmesterskapene 

Vi avholdt klubbmesterskap for Oslo 

ved Sværsvann - årets klubbmester ble 

Trym Schjager (junior) - gratulerer.  

Klubbmesterskapet i fluekasting ble 

ikke arrangert i år, men nå regner jeg 
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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 fått være i fred for tagging etter 

at vi behandlet malingen med antistoff 

mot tagging, denne gjør det enklere å 

fjerne taggingen. Bryggene er klar for 

vedlikehold – noe må i hvert fall gjøres 

våren 2022. 

Årets Fisker 

På grunn av liten deltakelse vil vi 

diskutere hele ordningen og se om vi 

videreføres i samme drakt som tidligere 

– men bare fortsett å sende inn bilder av 

fangstene. 

 

Økonomi 

Vi kan med en gang fastslå at klubbens 

økonomi er bunnsolid. Årets 

deiftsoverskudd ble hele kr. 20.845.- 

God kompensasjon fra staten, iår igjen, 

for inntektstap,  reddet overskuddet. 

Men også flere støttetilskudd fra NJFF 

var generøse og kjærkomne. I tillegg 

økte inntektene fra medlems-

kontingenten og vi hadde en auksjon 

som gav oss 9500 i overskudd.  

Drifts-utgiftene på Dammen er store. 

Det er 3 poster som drar resultatet noe 

ned, nemlig Festeavgiften 5000.- 

Dotømming 8600.- og Strøm 13300.- 

som iår slo alle rekorder.  

På Driftskontoen har vi ved årsslutt kr. 

92.694 (0% rente) . På Sparekontoen kr. 

562.175 (nå 0.4 % rente. Det er vel på 

tide å snakke opp den renten. Det er 

uansett ingen fare for konkurs med det 

første. 

Kontoen til castinggruppen benyttes nå 

til inn/utbetalinger fra Johnsens fond til 

godkjente fiskekultiverings-prosjekter i 

vår nærhet. På denne konto står ved 

årsskiftet 76.550.- Selve Fondet som er 

plassert i flere aksjefond via Nordnet,  

har ved årsskiftet økt til en verdi av 

drøye 4 mill. kroner. En verdistigning 

på 12.8 prosent. 2022 kan snu dette 

men, midlene er konservativt plassert.   

 

Styret  7.2.2022 

-  -  -   -  
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Isfiskerne 

De holder minst 1 til 2 klubbmesterskap årlig. Resultatene for 2021 viser at kometen 

Trym Schjager, 10 år,  som tok 4. plass 30.januar iår nå rykket helt opp til gullplassen 

og byttet dermed plass med sin far Steinar. Trym er et stort talent som har etablert seg  

helt i teten i vår solide men noe aldrende isfiskegjeng. Skal bli moro å følge ham. 

 

KlubbMesterskap isfiske Oslo Sportsfiskere  
Sværsvann, 12.12.2021  

      

Plass Navn Klasse Vekt(g)   

1 Trym Schjager B 1271 Klubbmester KM gull, vinner av klasse B 

2 Anders Wold HS 1163 KM sølv, vinner av klasse HS 

3 Knut Vadholm HEV 426 KM bronse, vinner av klasse HEV 

4 Steinar Schjager HS 417 

  

5 Erik Andersen HEV 385 

6 Harald Hovde HEV 271 

7 Andre Schaanning HS 186 

8 Alfred Schaanning B 149 

9 Marlon Elvebakken HS 126 

10 Thor Stjernø HEV 124 

11 Kjell Kolstad HEV 114 

     

 Største fisk: Gjedde 635 gr.   Trym Schjager 

 

 

 

Sværsvann 136 moh, ved Enebakksvn. 

      

       Far og sønn. Kristian og Trym Schjager. 
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Medlemsmøte på Tåsen 27.1.22 

 

Ordinært møte på Tåsen på svært lenge denne januardagen. Ja, det var møte ifjor høst 

også, men det var auksjon. Nesten litt rørende – og ikke alle hadde fått summet seg til 

å sette av dagen. Vi var nemlig bare 9 tilstede. Lite, men godt kan man si, for det ble et 

nært og hyggelig uhøytidelig møte hvor vi hadde en gjest som foredro og som vi 

kommuniserte med underveis.  

Gjesten var Lise Heier, sekretær og fagkonsulent ved RFA siden 2015. Romeriksåsen 

Fiskeadministrasjon altså. Hun arbeider mye med å organisere faglige aktiviteter og 

møter og skriver rapporter.  

I vår sammenheng kom hun for å takke for de midler de hadde søkt om fra Johnsen 

fondet og foreløpet status på fremdrift i aktivitene midlene har støttet.  

Hun orienterte om prosjektet for restaurering av Steinsortungs-bekken på 

Romeriksåsen (Hakkim) 5-6 km fra Elnes på rv4. Den lille bekken har fra gammelt av 

vært en rik gytebekk for ørreten i området, men den er truet etter flere år med uvettig 

hogst og misbruk. Interessant å se bilder fra befaring (Geir var med) og nyplanting av 

vegetasjon, rydding og grusing. 3 nye fine gytekulper er også anlagt. I prosjektet 

inngår også registrering av bunndyr for innlegelse i et fluefiskekart. 

Vi fikk også informasjon om nytt røyevarp i Mastutjern der det blir helikopter-slepp 

på isen om kort tid, med div. tonn grov grus / rullestein. Mastutjern ligger noen 

kilometer øst for Rotnes på RV4. Når isen går får Røya varpet sitt på plass. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilde av Mastutjern 

Det er mange fine og  

vakre vann på  

Romeriksåsen, ett av Jan 

Johnsens favoritt -

fiskeområder. 

Flere bilder bak i bladet 
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NJFF 150 år 

Lørdag 23.oktober 2021 var det feststemning på Holmendammen. NJFF skulle feires 

for sine 150 år i medlemsklubbenes tjeneste. Regien hadde de satt selv. Klubbene fikk 

et hyggelig tilskudd til feiringen som skulle finne et sted ute. Åpen tilstelning med 

servering av en 3-retters lunsj  for medlemmer og forbipasserende. 

For vår forening var det enkelt. Holmendammen selvsagt. Hvor er det mer vennlig og 

idyllisk i godt høstvær en lørdags ettermiddag. Vi ser på bildene nedenfor at våre egne 

hygget seg i godværet med maten og samværet. Det meldes om 24 deltagere som  

mesket seg med vafler m/syltetøy/rømme – kremet fiskesuppe med purreløk, laks og 

torske-fileter – krokanis m/lune blåbær.  

God stemning ! Vi GRATULERER NJFF. 
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Drømmen om Elin. 
 

Kjell Grønningen mimrer og gir gode råd 

om ørretjakt i Nordmarka. 
 

Alle drømmer vi om å få den virkelig 

store fisken når vi ferdes rundt blant 

skogens blanke og innbydende vann og 

tjern. Stort sett blir det imidlertid med 

selve drømmen. Noen ganger kan dog 

drømmer faktisk gå i oppfyllelse. I 2010 

fikk jeg sagnomsuste Elmer oppe i et 

lite lurevann langt inn i de nordvestre 

delene av Nordmarka. 1,9 kilo og 

dermed var halvannen-kilosgrensa 

brutt. En årelang og for meg ganske 

uoppnåelig drøm var endelig gått i 

oppfyllelse.  

Flua jeg tok`n på? En klassisk  

busteflue, Cock-y-Bondhu.  

 

Det sies at størrelsen ikke betyr noe, 

men skal vi være enige, er vel dette noe 

de som stort sett kun får småfisk liker å 

innbille seg. Å gå på ørretjakt innebærer 

at man er ute etter den fineste og gjerne 

også den største ruggen vannet kan 

oppdrive. Så ærlige må vi være. Man 

liker jo å skryte litt. Det ligger til 

menneskets natur å oppnå anerkjenn-

else. Ikke minst inne i sitt eget hue.  

Nå er det ganske få forunt å få en ørret i 

hovedstadens skoger som faktisk bikker 

den magiske kilosgrensa. Fatter`n fiska 

ganske hardt på 60, 70 og 80-tallet og 

fikk aldri ørret over kilo`n selv om 

gudene skal vite at han gjorde det han 

kunne. Og vel så det, ihvertfall i følge 

Mutter`n. Var`e ikke fotball så var det 

fisking. Var sjeldent hjemme. Som far 

så sønn -var der altså. Men skikkelig 

storfisk fikk han dessverre aldri. Selv 

om det var harving som var hans 

hovedgeskjeft.  

Tror bestemt at det er betydelig bedre 

forhold i marka nå enn det var den 

gang. Det svømmer flere sværinger 

rundt i vanna våre idag enn det 

noensinne har gjort. Noe som er gode 

nyheter for oss som tråler rundt på jakt 

etter de store suggene. Problemet er å få 

dem til å ta. En stor ørret er mye mer 

bedagelig og stort sett langt smartere 

enn sine yngre artsfrender. Det er også 

mye lettere å skremme en stor fisk - så 

skal du ha en sjanse må du bruke huet.  

Indianerfiske er et begrep som passer 

godt. Lur deg innpå byttet. Bruk klær 

som ikke stikker seg ut mot den stort 

sett grønne og brune vegetasjonen. 

Hold deg godt inne på land og unngå 

for all del å stå ytterst ute på myrkanten. 
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Kle deg i skogens farger og bruk en 

stang med matte mørke farger. Float 

like a butterfly and sting like a bee som 

bokseren Muhammed Ali pleide å si. 

Rolig, rolig før du slår kraftig til!  

Ta deg god tid og observer. Se etter vak 

og ta det med ro. Pust med magan. 

Fisken skal ikke så mange andre steder, 

og har den først vaka kommer den ofte 

tilbake til det samme stedet et kvarter 

seinere. Eller lengre. Tålmodighet er 

stikkordet her.  

Kast sjeldent og la flua ligge ute lenge. 

Man trenger ikke å foreta sju luftkast 

før man legger ut flua. Ta maksimalt tre 

kast og fisk med en relativt kort klump. 

Da lades stanga fortere. Unngå vading. 

Selv har jeg nesten aldri med vadere når 

jeg er ute på tur. Gode gamle støvler 

holder lenge. En stolsekk er også 

genial, for da kan du sitte og kose deg 

uten at du blir frista til å kaste hele tida. 

Jeg går ihvertfall aldri på tur uten.  

Erfaring, på godt og vondt, er det også 

alltid godt å ha mye av, spesielt når det 

kommer til i hvilke vann og hvor i disse 

vanna det lønner seg å fiske. Og ikke 

minst når det lønner seg å fiske der. 

Etter at isen forsvinner i april/mai er det 

svært sjeldent det skjer noe som helst 

før det har gått to eller tre uker. Selv 

venter jeg til i midten av mai før jeg 

setter inn det virkelig store støtet. Det er 

for tidlig for Nordmarka så da blir det 

østfold og sørøstlige deler av østmarka 

på meg. Dumt å kaste bort fridager når 

det ikke skjer noen verdens ting. 

 Verserer det rykter om maursverminger 

er det bare å komme seg ut. Alt kan 

være over på få dager. Juni er min 

hovedmåned i Nordmarka. Da tar jeg 

ferie og fisker knallhardt i tre uker. Det 

er stort sett alltid i denne perioden at jeg 

tar årets største ørreter.  

Maur, vespertina og vulgata er de 

viktigste vakgiverne i mine vann på 

denne tida. Og etterhvert også vårfluer. 

Har jeg ikke lykkes i løpet av juni er 

løpet stort sett kjørt for hele sesongen. 

I fjor hadde jeg en elendig juni måned. 

Fikk ikke til en dritt på tross av lange 

dager ved og i vanna. Jeg kroka tre 

skikkelig fine rugger på garantert godt 

over kiloen, men alle slapp etter få 

sekunder. En gang røyk hele stasen...da 

blir man en smule frustrert for å si det 

mildt. Har du begrensa med muligheter 

til å ta deg fri i denne perioden må du 

velge dine turer med omhu.  

Ikke minst hjelper det å vite når og hvor 

ting til en hver tid skjer. Vespertina i 

Rottungen i periden 25-30 mai for 

eksempel. Bankers. Velg en lett 

overskya dag uten for mye vind.Det 

samme gjelder for alle andre vann som 

er verdt å satse på. Jo mer du er ute i 

felten, jo mer lærer du og treffer du 

likesinnede, lønner det seg alltid å 

spørre og grave. Hemmelighetene sitter 

ganske løst hos enkelte. Men ikke hos 

meg er jeg redd. Litt kan jeg fortelle, 

men noen godbiter holder man for seg 

sjøl. Det hender til og med at jeg juger 

litt. 

Å bytte hemmeligheter går bra. Du gir 

meg et vann og jeg gir deg ett vann til 

gjengjeld.Litt kjipt da hvis han du 

bytter med viser seg å være en liten 
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luring...som for eksempel prøver å 

innbille deg at Sognsvann er stedet å 

være midt i juni. Kanskje er det også 

det, men bare hvis du er hypp på å bade 

sammen med tre hundre andre 

mennesker og ikke minst bikkjer. Styr 

unna sånne vann og områder!.  

Nå nærmer det seg nok en sesong og 

jeg er klar som et egg. Nødvendige 

fluer er bundet, ny vidunder-snelle er 

kjøpt inn og de fleste gamle fluelinene 

er skifta ut med nye snor-rette 

vidundere. I slutten av april kjører jeg 

forhåpentligvis nok en gang nedover 

mot østfold med storfisk i blikket.Så 

føler østmarka og nordmarka i mai. Og 

juni kommer til å knuser alle rekorder.  

Drømmen om Elin lever videre og i år 

skal a` faen meg veie over to kilo! 

Rapport følger. 

 

 Rottungen i Nordmarka (Foto: Kjersti von Krogh, 07.11.2006) 
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Sportsfiske i Coronaens tid 

 

Har vannet gått ? 

 

Vinteren 2020 kom det feiende en pest 

over oss, en farsott, en pandemi som 

skulle få betydning for alt vi gjorde. 

Mange døde, en gal president i USA 

tapte valget og en «fung.ass» ved navn 

Espen Rostrup Nakstad ble den mest 

omtalte personen i Norge. Flink fyr 

forresten.  

Det skulle få betydning for de fleste; 

hjemmekontor, ikke mulig å få en øl på 

byen, ansiktsmaske og en meters 

avstand. Riktig plagsomt var det. 
 

Fikk det betydning for oss medlemmer i 

Oslo sportsfiskere?  Medlemmer som i 

all hovedsak tilhører vaksinegruppe 

«prioritert», med høy andel av såkalte 

underliggende problemer, i spennet fra 

slatters til dårlig hjerte.Tja. Isfiskerne 

skal jo holde avstand og ha fokus på sitt 

eget hull. De var ikke til sjenanse for 

noen. Stangfiskere holder behørig 

avstand i frykt for å bli kroket eller 

skjelt ut av medfiskere. Alt ved det 

gamle med andre ord.  

Resultatet av fisket forble vel som 

vanlig. De samme unnskyldningene og 

større fisk som glapp. Det virket ikke 

som om fisken var påvirket av pesten. 

 

Ett utslag av Corona betydning for oss i 

OSF var åpenbart at en eller flere i Oslo 

kommune må ha vært rammet av Covid 

19 da de planla tømming og mudring av 

Holmendammen og ikke minst skulle 

beregne hvor mye det skulle koste. Det 

var minst to viktige faktorer de ikke 

hadde tatt med i beregningen.  

Den ene var en geskjeftig herre i gul 

vest som tok på seg byggelederansvaret 

i kommunens fravær og som la all 

energi inn på å få bygget en øy til 

dammens svanepar. 

Det andre momentet de ikke hadde tatt 

høyde for er at Holmendammen har 

ligge der den ligger som oppsamlings-

basseng for skit i mer enn 100 år, fra de 

kondisjonerte som bor i nedslagsfeltet 

for bekken. Mudderet var naturligvis så 

fullt av forurensing og dritt at det måtte 

kjøres til spesialdeponi.  

Det ble imidlertid ikke mange lassene 

som ble kjørt før pengene var brukt 

opp.  

Den geskjeftige herren i gul vest fikk 

sin øy og kommunen fikk et lite hull 

midt i dammen. Dett var dett og 

entreprenøren reiste hjem. 

En liten episode sommeren 2021 

påkalte imidlertid smilet oppe i alle 

denne elendigheten. Vi satt der fire 

karer på benken nede ved dammen, en 

lørdag formiddag. Fire herrer i sin beste 

alder fra 68 til 100 år. Alle fire stirret 

tomt utover gjørmeørkenen i den 

tomme dammen. Blikk fylt av savn og 

håpløshet. Det hadde vært slik lenge. 

Ingenting skjedde.  
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Langs stien ved bredden kom en mor og 

en liten datter gående forbi oss. Barnet 

stanset litt opp, så på oss med store 

øyne og forsto instinktivt at ikke alt var 

bra med de fire på benken. Moren 

oppfattet barnets reaksjon og trøstet 

barnet med følgende ord: 

«Kanskje de savner vannet sitt».  

Vannet er tilbake nå og 

Holmendammen er like full av mudder 

og dritt som den var før kommunen 

kastet bort tre millioner kroner. Vannet 

gikk og vi kan vel kalle hele prosjektet 

en abort. 

Jens Morten 

 

 

«Full av mudder og dritt» men alltid like vakker om høsten  ! Når vannet har kommet. 
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Bjørn Borgen.   

Høvdingen er borte. Han ble 92 år. 

 

 

Bjørn på Hardangervidda. 

Han har gått sine siste turer på Hardangervidda og han har satt sine siste spor på 

Holmendammen. Kjære steder for Bjørn. Han ble medlem i vår forening på 70-tallet 

og ble tildelt klubbens hederstegn i 1992.   

Bjørn var i sin ungdom ivrig friidrettsutøver (mellomdistanse) og skiløper. 

Arbeidsmessig var han i en rekke år tekstilagent for sportsbransjen. I sin nære kontakt 

med sportsfiskebransjen var han «Hardys» mann i Norge i over 50 år og som 

introduserte og demonstrerte Hardy-produktene som ble markedsført.  

Bjørn satt i OS styret som sekretær i mange år på 80-tallet. Han fikk fart på FastFisk 

igjen fra 1990 etter endel tunge år for bladet. Mange har fått oppleve Bjørn som 

instruktør og svært dyktig fluekaster på Holmendammen. Dukket det opp damer blant 

kursdeltagerne var det Bjørn som var den selvfølgelige instruktør. Bjørn likte damene 

men giftet seg aldri.  Som jeger, sportsfisker og friluftsmann dyrket han 

Hardangervidda og Femunden i mer enn 60 år. Han var virkelig høvdingen av Vidda 

og kongen på Dammen. Han vil bli husket som en mann med meninger og sportsfisker 

på sin hals. 
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 Oslo Sportsfiskere – Regnskap pr. 31.12.2021 

 
   

  

 
Post Inntekter Regnskap 

 2020 
Budsjett 

2021 

 
Regnskap 

 2021 

 
Herav 
VIPPS 

 
200 

 
Medlemskontingent 

      
25 725  28 000 

   
29 075 

 

201 Renteinntekter 6 111 2  000 0  

202 Salg reklameartikler 300 3000 750 750 

 204 Salg på Holmendammen 4 390 6 000 1 803 850 

205/ 
207 

Fluekastekurs (Covid 
kompensasjon 2020) 42 050 36 000 

 
39 719 

 

 Utleie Holmendammen   3 000   

207 Event/Arrangement 4 250 8 000 4 100 4100 

302 Medlemsmøter  2 331 10 000 610 610 

208 Diverse bidrag og støtte, auksjon 0 0 9 500 8180 

305 Refusjoner, Covid-støtte 1 285   2 281  

314 Turer/arrangement (egenandeler) 6 800 10 000 2 400 2400 

316 Støtte NJFF, momsrefusjon 
(for 2 år 2020,  1 år 2021) 26 843 6 000 

 
7 323 

 

315 NJFF-aktivitet (150), for barn  mv.   0 7 500  

317 Sommertur (egenandeler)   3 000 0  

209 Grasrotandelen 27 911 28 000 24 103  

350 VIPPS Brutto       16890 

 Andre Inntekter     1 249  

      

 Sum inntekter       147 996         143 000  130 413  
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Post 
 

Utgifter 
Regnskap  

2020  
Budsjett 

2021 

Regnskap 
 2021 

300 Administrasjon 14 409 20 000 7 355 

301 FastFisk      Trykk 7 155 8 000 12 364 

301 Porto mm. 3 340 4 000 3 714 

302 Medlemsmøter  5 000 10 000 5 812 

303 Gaver og blomster 1 502 3 000 0 

317 Sommertur 0  5 000 9 000 

314 Turer og arrangementer 11 450 20 000 7 200 

318 Isfiske-arrangementer mv 7 800 5 000 2 400 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.) 22 818 25 000 30 450 

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.) 6 965 10 000 8 773 

309 Kontingenter 1 300  1 300 1 300 

313 Kurs/Seminar/temakvelder   2 000 8 446 

204 Utgifter ved salg på Holmendammen 6 900 8 000 7 543 

202 Reklamemateriell (jakker, caps, div.)     3 000 0 

310 Hjemmesidene 2 685 3 000 2 745 

205 Kursutgifter (Honorarer, stenger, 
utstyr) 147 4 000 

1 692 

350 Omkostninger VIPPS  276 500 118 

307 Andre utgifter-bankgebyr-mv 714 1 000 656 

     

 SUM UTGIFTER 92 461         132 800  109 568 

     
    SUM INNTEKTER         130 413 

     
 Overskudd / Underskudd 55 535 10 200 20 845 

 

Ekstraordinære inntekter  2021 

  3 853 403,80     fra Jans dødsbo v/ Codex – 1 

        21 556,73     fra Jans Dødsbo v/ Codex – 2 

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

  3 874 960,53     Ekstraordinært inn til OS foliokonto 

 

Ekstraordinære utgifter  2021 

             156,66      Ubetalt strømregning fra dødsboet 

          2 877,75     Ubetalt kommunal avgift fra dødsboet 

     250 000,00      Konto-regulering til OS-konto for årlige utbetalinger fra fondet 

 3 621 926,00       Konto-overføring regulering til OS-fondskonto i Nordnet 

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

3 874 960,41       Ekstraordinært ut av OS foliokonto 

De godkjente omsøkte midler fra minnefondet er utbetalt, ialt kr. 173 792,50 

Stein Wines 28.7.2021 / 11.1.2022 
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Oslo Sportsfiskere - Balanse 2021 

 

Styret 17.1.2022 

 

 

Geir Granli                 Jens Morten Løken         Tore Austang 

 

 

               

Viggo Kristiansen      Simen Corneliussen         Geir Tidemandsen 

Balanse pr. 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 

   
Eiendeler   

Kasse                                         384   184 

Nordea Direct – «høyrente» – 0,5%  562 175   560 463 

DnB Foliokonto 92 694   72 049  

Holmenbua 363 369   363 369  

Anskaffelser    

Sum eiendeler 
1 018 622           996 065  

   
Egenkapital og gjeld   

Holmendammen fond  1.1.2021             89 125            89 125 

Investeringer                     0                 0              

HD fond 31.12.2021            89 125 89 125 

                
Bundet egenkapital    

 

 

  

              89 125  89 125            

      

Fri egenkapital  1.1.2021              906 940                  851 405 

Avskrivning Holmenbua                     0  0 

Overskudd  2021           20 845               55 535  

Tilført egenkapital (renter Nordea)             1 712  

 

Fri egenkapital 31.12.2021 
929 497 906 940 

 
  

Sum egenkapital og gjeld 1 018 622   996 065  
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REGNSKAP kto. 5001.68.82256 (DnB Plasseringskonto) 

 

Saldo pr. 31.12.2020                                   kr. 151,13 

 

Innskudd / Kontoregulering 27.4.2021 

fra mottatt arv             kr. 250.000,00  

 

Utbetaling 30.4.21 

til Vassjø fiskeforening                  kr.   23.000,00 

Utbetaling 30.4 

til Romeriksåsen Fiskeadmin.       kr. 100.792,50 

Utbetaling 3.5 

til Gjerdrum Jeger og Fiskef.         Kr.  50.000,00 

 

Samlet utbetaling            kr. 173.792,50 

                                                           _________________________ 

Netto til saldo                                                                                         kr. 76.207,50 

Renter  2021                                                                                           kr.         87,35 

                                                                                                                  ____________ 

 

Saldo pr. 31.12.2021         kr. 76.445,98 

 

 

Sw.12.1.2022 

 

Kto. benyttes til inn og utbetalinger fra «Johnsens fond» som 

Oslo Sportsfiskere arvet etter Jan Johnsen i 2020 for administrasjon 

og effektuering av fondets intensjoner.  
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 Oslo Sportsfiskere - Budsjett 2022   

 Inntekter 
Regnskap 

 2021 
Budsjett  

2021 
Budsjett  

2022 

     

200 Medlemskontingenter 29 075 28000 28000 

201 Renteinntekter 0 2000 8500 

202 Salg reklameartikler 750 3000 3000 

204 Salg på Holmendammen 1 803 6000 12000 

205 Fluekastekurs  39 719 36000 45000 

 Utleie Dammen  3000 1000 

207 Event/Arrangement 4 100 8000 8000 

302 Medlemsmøter  610 10000 15000 

208 Diverse bidrag og støtte, auksjon 9 500 0 5000 

305 Refusjoner, Oslo kommune 2 281   

314 Turer/arrangementer (egenandeler)  2 400 10000 10000 

316 Støtte NJFF, momsrefusjon  7 323 20000 20000 

315 Støtte NJFF (150 år) , barn mv.  7 500 0 0 

317 Sommertur (egenandeler) 0 3000 17000 

209 Grasrotandelen 24 103 28000 30000 

 Andre Inntekter 1 249   

     

 Sum inntekter 130 413 157 000 202 500 

     

 Utgifter 
Regnskap 

2021 
Budsjett  

2021 
Budsjett 

2022 

300 Administrasjon 7 355 20000 20000 

301 FastFisk      Trykk 12 364 8000 8000 

301 Porto mm. 3 714 4000 4000 

302 Medlemsmøter  5 812 10000 40000 

303 Gaver og blomster 0 3000 3000 

317 Sommertur 9 000 5000 25000 

314 Turer og arrangementer 7 200 20000 20000 

318 Isfiske-arrangementer mv 2 400 5000 8000 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.) 30 450 25000 33000 

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.) 8 773 10000 12000 

309 Kontingenter 1 300 1300 1300 

313 Kurs/Seminar/temakvelder 8 446 2000 2500 

204 Utgifter ved salg på Holmendammen 7 543 8000 10000 

202 Reklamemateriell (jakker, caps, kalender)   0 3000 2200 

310 Hjemmesidene 2 745 3000 3500 

205 Kursutgifter (Honorarer, stenger, utstyr) 1 692 4000 15000 

350 Omkostninger VIPPS  118 500 1000 

307 Andre utgifter-bankgebyr-mv 656 1000 1000 
 Sum utgifter 109 568 131 500 209 500 

 
    

 Overskudd / Underskudd 20 845,00 -10 500,00 -7 000,00 
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Johnsens Fond 

 

Innskudd Nordnet Bank 

kto. 9750.06.23555  7.4.2021      kr. 3.621.926,00 

 

Verdipapirer 31.12.2021 

Nordnet Indexfond Norge -aktivt    kr.    342.215,70 

Nordnet Indexfond Global esg aktivt     kr.    501.604,21 

Nordnet Indexfond Teknologi                kr.    528.582,96 

Kontanter Nordnetkonto                         kr. 2.715.178,89 

         ________________ 

Total beholdning   pr. 31.12.2021     kr. 4.087.581,76 

                                                                                                     ______________ 

Verdistigning        pr. 31.12.2021                             kr.    465. 655,76 

 

 

Innskudd  OS-konto          27.4.21                                   kr.   250.000,00 

 

Utbetalinger 

 

Vassjø Fiskeforening     30.4.21              kr.   23.000.-    

 

Romerike Fiskeadm.     30.4.21  kr. 100.792.50 

 

Gjerdrum Jeger og Fisk     15.5.21  kr.   50.000.- 

 

Totalt          kr.   173.792,50 

 

Restbeholdning OS-konto -5001.68.82256 

31.12.2021 (eks. renter)      kr. 76.207,50 

 

 

Se også regnskap for OS-Plasseringskonto ifbm. de andre regnskapsoppsettingene 
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Mange spennende vann på Romeriksåsen 

(bilder hentet fra skiforeningens arkiver på nettet) 

 

 

Steinsortungen   (der gytebekken nå restaureres )  

 

 

 

Storøyungen  (ett av Jan Johnsens favorittvann )  
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Her har vi plass til ...Akerselva ! 

 

Bilde fra Øvre Foss (foto Geir Granli). 

 

Det skjer stadig noe nytt langs Akerselva. Mange har nok tatt turen fra Teknisk 

Museum på Kjelsås og nedover til Grønland.  Men det kan gjentas. Og det er flere 

«vannhull» langs løypa. Turen anbefales. 

 

«Hønse-Lovisa» kulturkafe har  

ølservering og ligger rett ved elven  

ved Beierbrua på Sagene. Den 

 gamle røde stua som Oscar  

Braaten omskapte til Hønse- 

Lovisas-hus står der ennå.  

 

Vi venter forøvrig spent på når Bymiljøetaten vil gjøre noe aktivt for å verne 

Akerselvas Miljøpark. Tiden begynner å renne ut for de gode intensjoner. 

Red.  
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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/

