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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 
 

 

 

ENDELIG 

Nå er Norge endelig åpnet for nesten 

normal aktivitet igjen. 

Det betyr at vi kan begynne å planlegge 

høstens / vinterens og vårens aktiviteter 

på vanlig vis – og det har vi ventet på i 

ett og ett halvt år. 

Men på tross av mye restriksjoner så 

har vi klart å holde en viss aktivitet i 

gang på Holmendammen – i april / mai 

fikk en liten gjeng av oss gjennomført 

en dugnad med maling av bua. Tusen 

takk til dere som var med. Vårens 

fluekastekurs måtte dessverre avlyses 

nok en gang, men i 2022 blir det 

fluekastekurs igjen. 

Vi deltok med fire stykker fra 

foreningen i en Aktivitetsuke for 

ungdommer. Dette var meget vellykket 

og blir vel gjentatt i 2022. Se ellers 

egen reportasje ellers i bladet. 

I begynnelsen av juli reiste 11 stykker 

til Orkla for å fiske etter laks, men nok 

en gang ble dette et bevis på at vi 

bedriver en utendørs idrett. 

En dag før vi startet fisket, gikk Orkla 

med ca 40 kbms, men så åpnet himlens 

sluser seg og vannføringen steg til 136 

kbms – dvs full flom så uka gikk med 

til å vente å ny fisk som skulle komme 

opp. Resultet – en laks, men vi gir oss 

ikke. Vi er tilbake neste år. 

Harrturen til Trya ble litt amputert siden 

vi var kun 7 fiskere som deltok – uten at 

det gikk utover det sosiale og fisket. 

Det ble fisket mange fine harrer. 

Det store i høst har vært tømming av 

Holmendammen for inspeksjon av 

demningen og reparasjon av en av 

damlukene. Mudringen som vi hadde 

stor tro på ble raskt redusert til å lage en 

øy i innoset av Holmendammen så ble 

det fjernet ca 600 kubikkmeter med 

sterkt forurenset bunnslam (som måtte 

kjøres til deponi i Fredrikstad) – ikke 

rart at det blir dyrt. I skrivende stund er 

Holmendammen i ferd med å skjule alle 

spor, men de giftige massene stadig 

ligger begravet under vann. 

Det hele er bare tragisk. 

Nå gleder jeg meg til å treffe så mange 

som mulig av dere på høstens første 

medlemsmøte – 18.11. 

Jeg er så heldig at jeg skal delta i 

Masters i fluefiske i Tsjekkia – ærlig 

talt, jeg gleder meg, som en unge. 

 

Vi treffes snart.   Geir Granli 
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 Redaksjonelt         

       Aktiviteter 

            Møter 

 

Vi har alle hatt en særlig uvanlig tid de 

siste 18 måneder. For klubben har det 

vært vanskelig, som formannen allerede 

skriver. Men FastFisk har også hatt det 

ugreit. 

Hva skal vi skrive om i bladet når 

aktivitetsnivået er på lavmål, når 

aktiviteter blir borte og medlemmene 

har endret handlingsmønster ? Artikler 

og bilder blir dyrebart. Folk liker jo å se 

seg selv i ting de har vært med på i 

klubb-øyemed. Da må vi ha med noe 

om dem. Gammelt nytt bør vi unngå, 

bortsett fra kanskje noen historiske ting. 

Fornyelser kan redaktøren prøve seg på, 

men man bør kunne kjenne seg igjen. 

Primært må vi etterstrebe å beholde 

bladet som limet mellom medlemmene 

og klubb-ledelsen.  

Spørsmål og svar om hva som skjer og 

ikke skjer, hva vi bør gjøre og tilbud til 

de enkelte er viktig - for FastFisk`s 

innhold og for de som leser.   

I dette nummer glimrer mange planlagte 

aktiviteter med sitt fravær. Alle kaste-

kursene våre er nevnt og NM i flue-

kasting på Dammen gikk fløyten. Men 

noe har vi da funnet plass til (Ha, ha – 

plassen er ikke vanskelig).  

Siden Norge og Oslo nå er åpnet igjen, 

er det planlagt i høst og neste år ting 

som minner om gode tider. Det blir fint, 

men forvent ikke full fart med det 

samme.  

Mye i bladet er viet Holmendammen 

med mange bilder fra nedtappingen. 

OFA har fått litt plass med presentasjon 

av ny OFA-sjef (daglig leder) og et par 

ord om årsmøtet. Vi hadde planer om 

en lengre artikkel om bakgrunn for 

OFA-konflikten som har pågått 

gjennom over 2 år. Denne artikkelen 

som ble presentert i en digital versjon 

av bladet, er nå trukket etter ønske både 

fra OFA og andre  sentralt impliserte. 

De ønsker å få lagt saken bak seg.  

Den trykkede versjonen som ikke er 

distribuert,  er makulert. 

Nytt blad kommer med tradsjonelt trygt 

innhold. 

Et par reisebeskrivelser er med i bladet 

og en ny godbit fra Kjell Grønningen. 

Ellers litt herfra og derfra. Håper dere 

følger med og kanskje får lyst til å 

skrive. ALLE fiskehistorier blir tatt inn, 

store som små. Selv min egen lett 

komiske fisketur på Hadeland i sommer 

er med denne gang - noen kjenner seg 

kanskje igjen.  

 

Red. 
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Møtedatoer fremover 

Ja, det blir møter igjen nesten som normalt. Men ikke før 18.november, på Tåsen. 

Oktobermøtet utgår, men vi er igang igjen tross alt. Innholdet kommer etterhvert. 

 

Klubbmøter på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien  66 kl. 1900 

Torsdag 18.11.21  Innhold kommer, men forberedelser til auksjon kan være en sak. 

Auksjon over arvet fiskeutstyr har vært på agenda over lengre tid 

men først nå er det mulig å få det til. Kanskje kan vi ta noe av det 

på Holmendammen en lørdag i godt vær også.  

 

Torsdag 9.12.21 Klubbens julemøte med tradisjonell julemat. Hurra ! Sist var det 

slik for snart 2 år siden. 

   
  

Torsdag 27.1.22    Det er mulig det blir foredrag om fiskekultivering ved en av de som 

har mottatt midler fra Johnsen-fondet. Ikke avklart. 

 

Torsdag 17.2.22  Program ikke fastsatt, men følg med på www.oslosportsfiskere.no 

eller facebook. Regner med at det blir mer aktuelt fremover å bruke 

disse medier til dagsaktuell informasjon..   

  

Andre aktiviteter i høst 

Lørdag 23.10.21 Det blir feiring av NJFF`s 150-årsjubileum denne lørdagen på 

Dammen (ved klubbhuset) kl. 11 - 14. Utebursdag med 3-retters 

lunsj-servering til alle som ønsker å ta en titt på  klubbhuset mv. 

Det er ønskelig med noe hjelp fra medlemmene. Meld fra til 

nestleder Jens Morten Løken eller Geir Granli om du kan bistå 

med gjennomføringen. Tlf. 92642332 / 90953450. 

  

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Aktiviteter som det ble noe av ! 

Formann har vært innom noe av dette i sin leder. Vi fikk altså gjennomført dugnaden  

og damåpningen på tradisjonelt vis med gode hensyn tatt til Corona-meteren. I tillegg 

ble det arrangert en uformell sommerfest tirsdag 1.6 for de nærmeste Dammen 

traverne som følte at Coronen nå kunne glemmes et par timer. Joseph Gia stilte opp 

med grillmat og mineralvann og det ble riktig trivelig i finværet før man annonserte 

sommerferie. 

I sommerferien, ble en ny samarbeidsaktivitet mellom Castingforbundet og Oslo 

Sportsfiskere gjennomført 21-25. juni. NCF og Oslo Idrettskrets inviterte til 

aktivitetsuke for ungdom innenfor miljøene for hundekjøring, bueskyting og 

fluekasting. Husebyskogen hvor Oslo bueskytterne har arena, ble åsted for alle de 3 

aktivitetsområder.  

Marius Johannessen i NCF var primus motor for opplegget, med våre 3 stødige karer i 

OS -  Geir Granli, Åge Larsen og Harald Økern Jensen fulgte godt opp med 

fluekastingen. En forkortet reportasje er gjengitt på neste side her i bladet. Om dette 

kan gjentas, og kasterne får prøve seg på Holmendammen og ikke bare på gress, vil 

det være en rik kilde til rekruttering også for vår forening.  

 

 

 

Harald Økern Jensen trener to-hånds på gress 

(sakset fra NCF`s hjemmesider) 
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Rekrutterings-samarbeid i sommer-Oslo 21-25. juni   

Aktivitets-uke for ungdom i Husebyskogen 

Nedenfor er reportasje (endel forkortet) som initiativtager for aktivitetene, Marius 

Johannessen, skrev på Castingforbundets nett-sider i sommer. Aktivitetene ble 

gjennomført med OS som en av arrangørene. Takk til Geir Granli, Åge Larsen og 

Harald Økern Jensen. Et godt alternativ til alle kursene våre som ble avlyst grunnet 

Corona.  Også takk til Marius som har gitt oss anledning til å klippe og lime fra hans 

artikkel. Og takk ikke minst for initiativet.   Red 

 

Aktivitetscamp Vestre Aker – hvor Oslo 

Sportsfiskere og Norges Castingforbund – 

samarbeidet med Norges 

Hundekjørerforbund og Norges 

Bueskytterforbund, og deres lokale 

klubber, ble en variert og spennende uke i 

Husebyskogen. Her er litt fra aktivitetene. 

21 deltakere (se bildet over) mellom 12-

18 år fikk et fullspekket 

aktivitetsprogram gjennom fem dager. 

Deltakerne fikk en aktivitetsmeny 

bestående av to ulike idretter hver dag – 

to timer med fluekasting kunne 

etterfølges av to timer med bueskyting 

eller hundekjøring. Her ble det aldri 

kjedelig. For mange av deltakerne var 

møtet med de tre idrettene noe helt nytt. 

David Venker kommenterte at det var 

nettopp det som var gøy; «Da jeg 

meldte meg på dette – hadde jeg aldri 

prøvd noen av idrettene – det var det 

som var gøy». Mellom øktene hadde vi 

felles lunsj, og en av dagene tente vi 

opp grillen. Avslutningsdagen ble det 

også ryddet plass til litt kubb, lek og 

annen moro. Vi hadde noe regn de 

første to dagene, så tre dager med 

strålende sommervær! 
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Bildet: Fluekasting kan også læres i Husebyskogen – til vanlig banen til Oslo Bueskyttere.  
Foto: Benjamin Backofen 

 

 

Bildet: Vivian har lyst til å kaste i NM – for å prøve å bli Norgesmester! 
 Foto: Marius H. Johannessen. 

For oss i norsk casting, var det et flott 

konsept å dele aktivitetscampen med 

bueskyting og hundekjøring. På denne 

måten ble aktivitetsdagen både variert 

og spennende. På avslutningen fortalte 

vi om muligheten til å fortsette å kaste 

hos Oslo Sportsfiskere på 

Holmendammen – og at de på tirsdager 

kan komme og låne utstyr og lære mer. 

Vi spurte om noen ville fortsette med 

idrettene etter campen. Da rakk 

Andreas opp hånda og sa at han ville 

fortsette med hundekjøring, Phillip 

fortalte at han ville begynne med 

bueskyting – og så kom høydepunktet 

for oss kastere – da Vivian reiste seg og 

sa; «Jeg vil prøve å bli Norgesmester i 

fluekasting!» Også broren hennes, 

Oliver, ville prøve seg mer på kasting – 

og det beste var sa de, at de kunne sykle 

til Holmendammen på 10 minutter. Vi 

håper å se dere på NM!
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Bildet : Etter noen dager kunne deltakerne både håndtere utstyret og utføre utsøkte kast.  

Foto: Benjamin Backofen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bildet : Det gjøres klart til kasting.Foto: Benjamin Backofen. 

 

All tekst skrevet av Marius H. Johannessen 

Generalsekretær - Norges Castingforbund 
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Her kommer referat fra årets digitale årsmøte i OS. Denne gang pr e-post etter 

modell av OBOS sin tilrettelagte årsmøtemal. God hjelp til dette ved Harald 

Oterholt.  

 

Elektronisk årsmøte i Oslo 

Sportsfiskere 18. – 26. mars 2021 

 

Heller ikke dette året ble det - på grunn 

av pandemien - mulig å avvikle 

årsmøtet på vanlig måte, med personlig 

frammøte på et på forhånd annonsert 

møtested.  Elektronikken måtte derfor 

tas i bruk.  

Møtet ble avviklet i to deler. Først et 

videomøte der fem søknader om støtte 

fra Jan Johnsens Minnefond ble 

behandlet. Deretter fikk medlemmene 

oversendt en link til den digitale 

møteplassen der de tradisjonelle 

årsmøtesakene var lagt ut. 

Medlemmene fikk en frist til 26. mars 

til å komme med sine innspill. 16 

medlemmer var pålogget 

forhandlingene.  

a) Konstituering   

- Innkalling godkjent 

- Dagsorden godkjent 

- Harald Oterholt valgt til 

ordstyrer/dirigent 

- Tore Austang og Magnus Borge valgt 

til å underskrive protokollen.  

Det forelå fem søknader om bidrag fra 

Jan Johnsens Minnefond: To søknader 

fra Romeriksåsenes 

Fiskeadministrasjon, en fra Vassjø 

Fiskeforening, en fra Gjerdrum JFF og 

en fra OFA.  

Det ble uttrykt enighet om at søknadene 

var godt gjennomarbeidet.   

Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon 

får 77 355 kroner til restaurering av 

Steinsortungsbekken, og 23 500 kroner 

til registrering av bunndyr og 

utarbeidelse av fluefiskekart. 

Bevilgningen til bunndyr-registreringen 

ble vedtatt mot en stemme.   

Vassjø Fiskeforening får 23 000 kroner 

til overvåking av vannkvaliteten i 

Vassjøen.  

Gjerdrum JFF får 50 000 kroner for å 

opparbeide røyevarp i Mastutjern.  

OFA ble innvilget 53000 kroner i 

bidrag til fiskestellsarbeidet i 

Akerselva. Her blir det dog ingen 

utbetaling før den nye samarbeids-

avtalen mellom Løvenskiold, Oslo 

kommune og OFA er klar.    

Bedre informasjon om Minnefondets 

statutter ble etterlyst. Formannen gjorde 

oppmerksom på at Fast Fisk har hatt en 

del info om dette. Midlene skal 

øremerkes tiltak innen fiskekultivering i 

vassdrag i Oslo-området,  

Romeriksåsene, Gran Almenning, 

Lunner Almenning og Skjerva-

vassdraget.  

Fondet ble ikke omtalt i årsberetningen 

for 2020 fordi OS ikke mottok den 

testamentariske gaven på 3 853 404 

kroner før etter årsskiftet. Eget egnskap 

om fondet vil først foreligge neste år.  
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b) Årsberetning  

Pandemien med omfattende 

nedstengning av samfunnet satte sitt 

preg på året. Medlemsmøtene etter 12. 

mars ble innstilt, likedan 

fluekasterkursene. OS fikk 41 000 

kroner i kompensasjon på grunn av 

tapte inntekter. Men aktivitetene på 

dammen har ellers vært god.   

Flere av de planlagte turene ble avlyst. 

Men turen til Orkla gikk som planlagt. 

Det ble tatt en laks på 7,9 kg. Turen til 

Trya Camping ved Koppang gikk også 

som planlagt. 16 medlemmer deltok, og 

det ble tatt mye fisk.   

Sju styremøter ble avholdt, alle på 

Holmenbua. 31 saker behandlet.   

Åge Larsen og Harald Økern Jensen er 

representert i Norges Castingforbunds 

komiteer. Harald Oterholt er 

styremedlem i OFA, Jens Morten 

Løken vararepresentant. Geir H. 

Gundersen er nestleder i NJFF Oslo. 

Geir Granli er fylkesinstruktør i 

fluekasting i NJFF Oslo og medlem av 

valgkomiteen for NJFF Oslo.  

Hovedaktiviteten i OS’ kasteutvalg var 

NM-arrangementet i slutten av 

september i samarbeid med Norges 

Castingforbund. Fylkesmesterskapet i 

isfiske ble avholdt på Svartkulp i 

februar. Her ble Anders Wold både 

klubbmester og fylkesmester.  

Det ble en liten vekst i medlemstallet i 

OS i 2020, 240 er i dag medlemmer, en 

økning på 3 i forhold til året før.  

Årsberetningen ble enstemmig 

godkjent. 

c) Regnskap 

Regnskapet ble gjort opp med et 

overskudd på 55 535 kroner. Foruten 

41 000 kroner i kompensasjon for 

avlyste fluekasterkurs ga 

Grasrotandelen nesten 28 000 kroner i 

inntekter. I tillegg mottok OS 

momskompensasjon for utgifter både i 

2018 og 2019. Egenkapitalen er nå 

nesten en million kroner.  

d) Innkomne saker og saker fra 

hovedstyret 

Ingen saker behandlet. 

e) Kontingentandel  

Ikke behandlet 

f) Budsjett 

Vedtatt slik det det var inntatt i Fast 

Fisk 1/2021. 

g) Valg  

Formann: Geir Granli (ikke på valg) 

Nestformann: Morten Løken (valgt for 

to år) 

Sekretær: Viggo Kristiansen (valgt for 

to år) 

Styremedlem: Tore Austang (valgt for 

to år) 

Suppleant: Kjell Grønningen (valgt for 

ett år) 

Suppleant: Hemming Haug (ny, valgt 

for ett år) 

Suppleant: Harald Oterholt (valgt for ett 

år) 

Castinggruppa: Geir Granli, Viggo 

Kristiansen 
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Rådet: Stein Wines og Harald Hovde 

(2021-2023) 

Regnskapsfører: Stein Wines (etter 

avtale med styret) 

Valgkomite: Styret og Geir Gundersen 

 Revisor: Tore Raaer 

 

Tore Austang    Magnus Borge   

(sign)                 (sign)   

      

 

 

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

 

         

 

        Dyrene på Dammen 

        før nedtapping 

 

 

 

 

        Prakteksemplar av en Karuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ferskvanns-musling       Årets Svanefamilie 

       Mange gikk tapt under nedtapping  Skulle vært en til, men ? 

       men også mange samlet og satt ut 

       oppover i Holmenbekken  av kommunen. 
 

 

 

 



 

 
13 

OFAs årsmøte 26.3 – 9.4.2021 

 

I likhet med OS ble OFA sitt årsmøte 

2021 avholdt digitalt på OBOS-

platformen i løpet av en uke. Altså god 

til å tenke seg om for avstemming. 

Innledningsvis ble det holdt en 

introduksjon på «ZOOM» der Oterholt 

var mentor og redegjorde for hvordan 

årsmøtet skulle avholdes. Avslutningvis 

på ZOOM-en ønsket Oslo Kommune og 

Løvenskiold å orientere om et par 

prinsippielle saker som de ønsket tatt 

inn i protokollen for årsmøtet i 2020.  

Det viste seg , ikke overraskende, at de 

trekker seg fra den nåværende 

styringsmodell for OFA, sier opp 

nåværende forvaltningsavtaler og 

anmoder om å utforme fornyede 

vedtekter for OFA. I sin helhet gjengis 

deres protokolltilførsler her: 

 

Informasjon fra Oslo kommune: 

«Knut Frederik Horn representerte byråden Lan Marie Berg på årsmøtet/info-møtet i OFA 25 mars 
2021. Han ble bedt om å komme med følgende forslag til vedtak: Forslag til vedtak på OFAs 
årsmøte torsdag 25 mars 2021: 
«Styret får i oppdrag å forberede et ekstraordinært årsmøte så raskt som mulig - men senest rett 
etter sommeren. Den eneste saken som skal tas opp på dette møtet er:  
Endring av vedtekter og ny styringsmodell for OFA» 
 

Informasjon fra Løvenskiold Vækerø: 
 

 «Representant for Løvenskiold-Vækerø Kristian Norgaard Berglund orienterte om at avtalen om 
leie av fiskevann med Oslo kommune og Bærum kommune er sagt opp. 
Det ble presisert at det er viktig for Løvenskiold at det skal være tilgang på fiske i Oslomarka for 
befolkningen. 
Øvrige punkter: 

• Løvenskiold sier opp avtalen med Oslo og Bærum kommune. 
• Det vil bli laget en ny utleieavtale sammen med Oslo og Bærum kommune. 
• Avtalen som Oslo kommune inngår med OFA skal godkjennes av Løvenskiold. 
• Disse avtalene skal bli samkjørt i tid, noe de ikke er i dag. De skal inneholde felles premisser 

og rammeverk knyttet til blant annet planverk og rapportering i forhold til 
fiskekultiveringstiltak. 

• Løvenskiold-Vækerø trer ut av styret i OFA den 25. mars 2021. 
• Det vil bli laget egen avtale som regulerer kjøring i Marka. 
• Ordningen med hyttene som OFA har disponert avsluttes også. Overlevering skjer innen 31. 

august 2021.» 
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Årsmøtet ble deretter avviklet på en 

rolig og fattet måte uten store bølger. 

Alle ønsket gjenvalg og det kom ingen 

benkeforslag. Dermed var årsmøtet over 

og man gikk hver til sitt. Oslo 

Sportsfiskeres deltagere hadde en egen 

runde på «kammerset» for å lufte ut 

sine meninger om innspillene fra Oslo 

Kommune og Løvenskiold og tanker 

om fremtiden for OFA. Flere praktiske 

spørsmål krever omtanke.   

 

 OFA-styret fra 9.4.2021 

 

Funksjon Navn Org Periode Tid 
Styreleder Freddy Wingeng Oslomarka jff 2021-2023 2 år 

Nestleder Atle Skattebøl Bærum jff 2020-2022 1.år igjen 

Styremedlem Harald Oterholt Oslo Sportsfiskere 2021-2023 2.år 

Styremedlem Henrik Sele Solemskogen jff 2020-2022 1.år igjen 

Styremedlem Kjetil Langgard Nordstrand jff 2021-2023 2.år 

Styremedlem Bjørn Torp Oslo Sportsfiskere 2020-2022 1.år igjen 

     

1. varamedl. J. Morten Løken Oslo Sportsfiskere 2021-2022 1.år 

2. varamedl. Bjørnar Solberg Oslomarka jff 2021-2022 1.år 

3. varamedl. Inger M. Berling Rogaland &Stavanger jff 2021-2022 1.år 

 

 

 

I tiden både før og etter årsmøtet har 

den sittende administrasjon hatt flere 

utfordringer - fra ansettelse av ny daglig 

leder til håndtering av div. negative 

skriverier og omtaler. Driften på 

anlegget har imidlerid gått bra og vært 

tilnærmet «business as usual» med 

stødige Bjørn Torp som midlertidig 

leder og med de driftige og dyktige Dag 

Øyvind, Marius og Magnus . 

Ny daglig leder er funnet. Han starter 

sitt virke fra 1. november 2021. 

Presentasjon på neste side. Vi ønsker 

Claus Pedersen lykke til i jobben.  

.  

. 

. 

. 

. 

Red. 
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Claus kommer fra en lederstilling i DFDS Seaways Norway hvor han har vært ansatt 

siden 2013, de siste 4 år som Head of Customer Insight/Insight & Strategy. Han har 

opparbeidet seg dyp innsikt i norske forbrukeres atferd, interesser, og preferanser. 

Dette er svært nyttig for å utvikle interessant kommunikasjon i de riktige kanalene til 

rett tid. Claus har utdanning fra Copenhagen Business School og senere en Diploma in 

Management. Han har bred erfaring innen salg, markedsføring, forretningsutvikling, 

strategi og ledelse. 

Claus er en aktiv friluftsmann med fugler, dyr, planter og fiske som fokusområder. 

Han har også en seter med to eldre hytter og litt produksjonsskog som han trives med å 

restaurere og holde i orden. 

Vi er veldig glade for å få Claus med i OFA teamet og få ta i bruk hans erfaring og 

kunnskap. Vi ønsker han velkommen om bord! 

Claus vil tiltre i stillingen 1.november 2021. 

Freddy Wingeng  

Styreleder OFA 

 

 

............. 

Claus Hedeager Pedersen er 
OFAs nye daglige leder 

 

Claus Hedeager Pedersen er født i 
Danmark, 45 år og bosatt i Oslo på 
16.året med norsk samboer og en 
sønn. 

13. august 2021 

Magnus Nilsson 
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Kjells Hadelands-opplevelser 

Selv om jeg foretrekker å fiske i 

Nordmarka har jeg med årene begynt å 

fiske mer og mer i traktene nord og øst 

for osloskogene. Mye på grunn av at 

der får jeg ofte større fisk. Ikke alltid, 

men ihvertfall en gang i blant.  

OFA har i sin utsettings-iver dessverre 

sørga for at alt for mange vann har fått 

alt for mye fisk og hvem vil vel bruke 

all sin tid på å jakte på småfisk?  

Heldigvis har de siste årenes interne 

personal-krangel der oppe ved anlegget 

i Sørkedalen gjort sitt til at disse til tider 

stedvise overdimensjonerte utsettingene 

har stoppa opp. Og godt er det, så jeg 

har god tro på at det vil bli meget godt 

fiske i 2022 og i årene framover. Hvis 

man ikke nok en gang begynner å sette 

ut alt for mye igjen da...Gud forby. 

Men denne historien handler om hva 

som skjedde da jeg en septemberdag i 

2021 kjørte oppover til Gran på 

Hadeland for å freiste fiskelykka i noen 

ganske så bortgjemte områder. Vannene 

jeg skulle besøke ligger faktisk ikke så 

alt for langt unna foreningas gamle 

hytte ved sik mekkaet Skjerva. Det ene 

vannet hadde jeg ikke fiska i før så det 

var med stor spenning i kroppen  jeg 

traska en liten time innover etter å ha 

parkert bilen. 

Det er ikke bare bare å finne fram sånn 

midt inne i ukjent terreng, men en lur 

norgeskart.no app geleida meg trygt 

gjennom, over og under busk og kratt. 

Vannet er lite og tilsynelatende ganske 

ufiskbart med trær helt inntil nesten 

over alt, men heldigvis finnes det et par 

små myrer i hver ende. Trær og stokker 

stikker ut og ned i vannet og gjør 

landing av fisk til en relativt 

nervepirrende oppgave. Og håven min 

er ganske kort og liten. 

Vel klar for fisking så jeg et lite vak ti 

meter ute. Nå snakker vi! Et 

overraskende godt utført rullekast 

gjorde at flua landa sånn nesten midt i 

vaket. Og bang, der satt`n! Merka fort 

at dette ikke var store karen, men fisk er 

fisk og inn skulle`n.  

Rett ved land greide svinepelsen å 

komme seg rundt en av disse fordømte 

stokkene og dett var dett trodde jeg. Jeg 

prøvde alle triksene i boka men fisken 

satt fast og det med min vakre og 

dyrebare stankelbein-imitasjon i 

kjeften. Plutselig dro den til og forsvant 

sidelengs utover. Sidelengs? Ikke det at 

jeg fulgte spesielt godt med i 

naturfagtimee på skolen, men en ørret 

kan vel ikke bevege seg raskt på den 

måten, eller var det kanskje sterk strøm 

i dette tjernet, muligens innlandets svar 

på Saltstraumen?  

Jeg dro målbevisst i lina og fisken kom 

motvillig innover igjen før den igjen 

stoppa rett over den elendige stokken 

den hadde satt seg fast i. Plutselig 

dundra den utover igjen med 

overraskende stor kraft. Hva var dette 

for en slags super-ørret? To hundre 

gram og sterk som en okse. Her var det 

definitivt noe som ikke stemte. 

 Igjen fikk jeg den innover mot meg og 

så plutselig hvorfor det var så mye fart i 

"den". En stor ørret hadde bitt den tvers 

over ryggen og svømte meget bestemt 

rundt uten å vise tegn til å slippe dette 

http://norgeskart.no/
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fristende måltidet. En vassekte 

kannibal, med min fisk i kjeften som 

igjen hadde min flue i sin kjeft!  

Det verste var at at det ikke var mer enn 

litt over en meter ut til denne ekvipasjen 

som jeg for alt i verden gjerne skulle 

fått håven min rundt og under. Men det 

var umulig i dette de dødes tjern langt 

inne på Hadeland. Et skritt ut og det 

hadde vært det, her var det bare å 

klamre seg fast til land. Den som bare 

hadde hatt en lang teleskophåv. Jeg dro 

og lirka men til ingen nytte.Til slutt 

gikk det som det måtte gå, hele stasen 

røyk og utover svømte herr kilosørret 

med min lille tass. Farvel for alltid. 

Bånn appetitt. 

En fisk fattigere og en meget god 

historie rikere la jeg meg ned i lyngen 

for å fordøye hva som hadde skjedd 

meg. Jeg har hørt om fiskespisere, men 

de bor liksom i store vann Katnosa og 

Hakloa, ikke i knøttsmå putter in the 

middle of nowhere. Men denne her 

gjorde det altså. Håper at den ikke 

svelga flua mi også, tror ikke ihvertfall 

ikke at den falt i smak.Spiss er den 

også, i det minste i den ene enden. Men 

egentlig hadde det vært til pass for 

denne griske og glupske rakkeren.  

En halvtime seinere fikk jeg faktisk en 

pen ørret på 1,25 kilo. Sikkert broren. 

Hvilket vann jeg var ved spør du? Ja det 

var det da... 

..      .  .                  .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Et Hadelandsvann redaktøren har tro på, 

        Men hvor ?? Nei, IKKE Hammertjern. 

Kjell Grønningens kilosørret fra Hadeland 
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VEGA i MAI  

 

Vi ble tidlig enige om sommerturen 

2021. Finnmark med Kautokeino var vi 

i grunnen ferdig med ifjor etter 2 år + 

med hhv. godt fiske, og siste gang med 

katastrofefiske. Nå får vi prøve noe nytt 

neste år, tenkte vi - Johan, Thor og jeg. 

Johan ivret for Vega, hans barndoms øy 

og drømmested ute i havet vest for 

Brønnøysund. Veldig bra ørretfiske 

hevdet han og sjøfiske er jo bare 

fantastisk med muligheter for sjøørret i 

tillegg til torsk, sei osv. Dette hørtes jo 

bra ut og jeg som hadde vært på Vega 

ifjor kunne underskrive på at stedet er 

både vakkert og spennende. 

 

 

 

 

 

 

 

Vega i profil mot vest. 

Vega er en øy og en øykommune på Helgeland i 

Nordland. Ca 1250 innbyggere. Kommunen 

grenser til nabokommunene Brønnøy, 

Vevelstad og Alstahaug. De om lag 6500 øyene, 

holmene og skjærene i kommunen står på 

UNESCOs liste over verdensarven. Ylvingen , 

kjent fra TV-serien Himmelblå, er en av øyene . 

Dermed dro vi 5 mann i 2 biler 

nordover straks etter pinse for en ukes 

opphold på rorbu på sør-øst siden av 

øya. I tillegg til oss 3 ble Erik Andersen 

og Anders Jørgensen også med.  

Det er langt til Vega, ca 850 km med 

bil.  Vi overnattet derfor på Heia 

Gjestgiveri like ved Grong. Vi var vel 

de eneste gjestene ! Coronaen var jo 

ikke helt borte i mai, men det var 

turistene. Heldig for oss. Ikke trangt på 

tidlig ferge fra Brønnøysund heller 

dagen etter. Fantastisk vær (se bildet) 

og det holdt seg hele uken. Folk hadde 

ikke opplevet tørrere mai-måned på 

mange år.  

«Rorbua», eller slottet vårt nær fergen 

hadde 4 soverom ovenpå, -  fryserom, 

ett stort bad, samt kjøkken og stort 

oppholdsrom nede. Akkurat passe for 5 

! Tilgang til 19fots Daycruiser rett 

utenfor terrassen (extra-utstyr !). Johan, 

som viste seg å kjenne de fleste på øya, 

fikset bestillingen til kjentmannspris.  

 

Vårt «lille» krypinn, bua til høyre 

Det ble en opplevelsfylt tur kan man si, 

hvor vi nøt omgivelsene, det gode været 

og de varierte fiskemulighetene. 

Tempen lå vel mellom 7 og 12 grader, 

så litt kjølig, men det var jo å forvente 

såpass nær polarsirkelen. 

Fisket startet med omvisning på øya 

med Johan. Vi fikk se «Hovedstaden» 

 



 

 
19 

Gladstad med Jokern og sportsbutikken, 

Verdensarvsenteret (ærfugl-drift), 

vestkysten med Vega-trappen (1450 

trappetrinn), div. annerkjente 

sjøfiskeplasser og ikke minst 

Holmvatnet. (bilde under). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutta og Holmvatnet. Anders Thor, Erik 

Holmvatnet er ørret-vannet på øya som 

Johan hadde skrytt av i lang tid. Nå var 

vi der, på dag-2 av turen. Selv var jeg 

noe betenkt ved at alle 5 skulle fiske 

ørret i et relativt lite vann en uke ! Men 

det ble jo ikke slik. Vannet ble besøkt 

daglig, men det var av Johan. Vi andre 

varierte. Men det skal sies at ørret-

vannet absolutt viste seg å være et 

overraskende godt vann. Flott 

innbydende vann beliggenhet i skjul 

mellom bakkar og berg og noe skog.  

Thor var den som fisket klaffet best for 

i Holmvannet. Han hadde vel 2 

kilosfisk og flere andre pene i løpet av 

uken, Anders og Erik tok også flotte 

ørreter mellom 1/2kg 3/4kg. Jeg var 

selv fornøyd med min ene 350gr fete 

ørret den ene dagen min ved vannet. 

Johan tok ørret hver dag men var ikke 

fornøyd med størrelsen. Han må være 

godt vant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktørens lille men fete 350 grams. 

 

Torskefisket ble for meg en opplevelse. 

Du kunne jo dra opp det du ville om du 

bare holdt ut til rundt midnatt ved 

høyvann. Det slo ikke feil. Sent 

stigende høyann og 1 times tid etter. 

Det ble oppskriften. Flott fin torsk 

mellom 2 - 4 kilo. Og det beste fisket 

opplevde vi rett ved Rorbua nær 

fergeleiet.  
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Sent etter solnedgang og høyvann 

Vi fartet rundt en rekke steder og 

prøvde sjøørreten. Vi hadde jo 2 biler 

og kom oss fort rundt øya. 3 fine 

strømmer prøvde vi, den gjeveste, 

Guristraumen nord på øya som rosinen i 

pølsa. Nei, sjøørrett fikk vi ikke. 

Merkelig, for forholdene var perfekte. 

Men vi fikk naturopplevelser til gagns. 

 

Guristraumen i fresende fart.  

Småtorsk rundt kiloen fikk vi mengder 

av hvor som helst. En ettermiddag dro 

vi 30 kg torsk på 4 mann. Johan var i 

Holmvatnet ! Siste formiddagen prøvde 

vi daycruiseren, men da måtte vi kaste 

ut igjen mye småsei og småtorsk. 

Merkelig at kilosfiskene nesten var 

borte. Vi var vel for lite kjent med 

grunnene utaskjærs.  

Det ble mange gode torskemiddager på 

huset ( rorbua). Anders og Stein viste 

seg som drevne kokker. De største 

torskene og ørretene gikk i fryseren 

som etterhvert ble så full at vi fikk hjelp 

til avlastningsfryser hos utleier som vi 

og spesielt Johan hadde god kontakt 

med. Meget hyggelig vertskap som 

hjalp oss med det meste som f.eks i 

felleskap å få tømt drikkevarene våre.    

 

 

Torskemiddag på rorbu-kjøkkenet. 

Thor, Anders, Erik og Johan 

 

 

Aga er et kjent kokkenavn i Norge. En 

av brødrene driver Hallinhgstuene på 

Geilo, den andre, Jon Aga, driver Vega 

havshotell.  
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Vi fikk oppleve gourmetrestauranten ut 

mot havgapet etter omvisningen med 

Johan - som selvfølgelig kjenner Jon ! 

Vi ble invitert av Jon til gratis frokost 

på tirsdag. En kulinarisk opplevelse. 

Fredag fulgte vi opp med en strålende 

gourmet-middag på restauranten som 

avlutning før hjemreisen lørdag. Da 

hadde vi fått pakket frysevarene våre i 

isoporkasser og fylt opp tilhenger`n min 

og bilen til Johan.  

Lørdag gikk fergen 0930. Hjemme var 

vi kl.2230, begge equipasjer, etter 12 

timer på hjul.  

En innholdsrik tur med mye fisk og 

naturopplevelser. Vega kan anbefales. 

Øyriket har mer enn fiske å by på. 

Sjekk ut https://www.visitvega.no  

Red./Stein 

 

Et par bilder nedenfor til slutt 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Over:  Erik sløyer noen av sine torsk 

Nedenfor: En riktig gammel sjøbod 

innredet som museum 

Anders bærer tungt dagens fangst 

 

Nedenfor. Jon Aga byr på frokost 

https://www.visitvega.no/
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Orkla 2021 – eller hvor ble det av laksen? 

 

Uken før vi skulle reise til Øverøyen og 

Vella Snoen i Orkla så var 

gjennomgangs melodien – hvor er 

vannet?  Orkla gikk med 

minimumsvannføring og Gaula måtte 

stenges for fiske. 

 

Orkla med mer normal vannstand 

Men vi øynet håp om noe nedbør i 

begynnelsen av uken. Noe – javel, men 

hvis 80 mm regn i løpet av ett og ett 

halvt døgn er noe,  så var det mye mer 

enn nok. Men det var ikke uten 

forventninger at vi startet fiske på en 

begrenset del av begge valdene – det 

var flom. I følge valdeier så hadde de i 

løpet av de siste 40 årene opplevd noe 

liknende bare en gang i sesongen.  

 

Staselig innkvartering 

Men etter et par dager begynte flommen 

å trekke seg tilbake – og det ble 

mulighet for fler og fler å fiske uten at 

vi så noen aktivitet av laks – så da var 

det bare å gnu på og forsøke – uten at 

det hjalp stort. Resultatet ble 1 laks, 

som ble gjenutsatt. 

Det som var gledelig var at vi hadde 

med 4 unge `gutter`, som hadde det 

trivelig sammen med resten av 

seniorene. Det ble også mulighet for en 

kveld med grilling nede ved Orkla tross 

alt regnværet vi hadde i løpet av uka. 

 

 

Nede ved elven 

Det ble diskutert mange teorier (som 

vanlig) – hvor er laksen? Det var ikke 

tvil, den var på vei oppover i Orkla 

igjen.Uka etter oss så var laksen tilbake 

.15 laks og 3 sjøørret ble tatt da,så til 

neste år er det vår tur…… 

Takk for en fin tur – vi kommer igjen. 

Geir Granli 

..                                                                                                                                                                       .. 
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Laks 4,6 kg fra Orkla ifjor (2020) ved Geir Granli 

 

 

 

Laks fra Finnmark ? Eller kan det være sjøørret ? 

Arvid Syslak vet svaret (han var på besøk hos oss i januar 2020) 
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Harrturen til Trya ved Koppang 

 

 

 

Det var en forventningsfull gjeng som 

ankom Trya Camping torsdag 16.9,men 

vi var dessverre bare 7 stykker som 

deltok i år. Uten at det la noen demper 

på lysten til trekke stor harr ut av 

Glommas kalde vann. 

 

Det dro fiskere i alle himmelretninger – 

full av optimisme.Etter noen timer 

møttes vi til mat og utveksling av 

erfaringer. 

 

Bra størrelse på mye av fisken! 

Seriøse planer for fredagen ble lagt. 

Harald dro til `Haraldhølet` - han fikk 

fin fisk der i år også. Erik, Tore og 

undertegnede dro opp til Atnoset for å 

sjekke om det var like bra i år som i fjor  

Det var det !  

Fisk etter fisk ble dratt opp, så vi var 

veldig fornøyd når dro tilbake til 

campingen for å lage felles middag – 

indrefilet og pommes frites gikk ned på 

høykant. 

 

 

Erik Andersen 
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Lørdagen ble også fin på tross av en 

noe sjenerende vind og gråvær, som 

gjorde fisket litt tregere enn fredagens, 

men Simen dro til med nymfefiske på 

høyt nivå. 

Hva med – 9 kast – 6 fisk tatt, en mistet 

halvveis inn og to kast uten kjenning. 

Harald og jeg satt og beundret det hele. 

Vel blåst Simen – du har ikke mer å 

bevise. 

Nok en gang takk for oss til det 

trivelige vertskapet på Trya Camping. 

 

Geir Granli

                                                                                                                               .. 

Litt om Holmendammen, nedtapping og mudring 

I 2 -3 år nå har det vært snakk om å mudre opp vannet og få et mer hyggelig inntrykk 

både av selve vannet og omgivelsene. Pådriver i prosessen har vært vår nære nabo og 

samarbeidspartener overfor Kommunen i flere år: Bjørn Wangen. Han har vært 

spesielt opptatt av «svaneøya» som etterhvert ikke lenger er noen øy. Strømmen av 

innoset av Holmenbekken er tidvis kraftig og river da med seg masse sand og humus 

og andre uhumskheter fra overløpsrør oppover bekken/elven. Resultatet er at det har 

blitt grunnere og grunnene i nordenden av vannet som også har blitt gjørmete. Svane-

øya har blitt landfast og svanene som fortsatt holder stand lever et utrygt liv i ruge-

tiden for nye årskull. Det er ikke lenger ro og fred å få ved redet på den gamle øya. 

Kommunen har etterhvert forstått problemet og har etterkommet ønske om bedre vann 

og bedre tryggere forhold for svanene på dammen. Øya skal reddes ! Men når ? Jo, iår 

i september. Nedtapping starter. Hurra – endelig. Men da røk NM i fluekasting for oss. 

Litt uheldig, men et stevne eller to tåler vi å stryke, mellom alle andre strykninger og 

utsettelser. Bare svanene får sitt er alt bra. Og vi får det fint vi også etterhvert – eller ? 
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Det så ikke så ille ut først, men det ble verre når det meste av vannet ble borte. Sykler 

og skrap og handlevogner mv. dukket opp av mudret, men BYM’s ansvarlig – 

Laskemoen,  lovte at det verste av de beskrevne fremmedlegemer ville bli fjernet. Og 

mudring ville gjøres også mellom bryggene våre. Det skal sies at han holdt ord inntil 

pengesekken var tom, så alt for tidlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dammen tømt ! 

Nedenfor.  
Laskemoen, nr 3 fra venstre  
Instruerer sine eksperter om hvordan  
mudringen skal gjennomføres. 7.9.21 

 

 

 

 

Solide Tykke treplater lagt ut 

for at Gravemaskinene ikke 

skal forsvinne i dypet. 
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Innoset 

  

  

   FØR 

 

 

 

 ETTER 

 

 

 

 

God begynnelse (bildet over). Bildet er fra 22.9 og tatt etter et par fine 

hektiske uker med tørt vær. Mye bra arbeid, men akk ! Det viste seg at 

mudderet var så infisert at det ble problemer med å deponere det. Kun et 

sted i Fredrikstad-traktene kunne ta imot. Det betød mye ekstraarbeid,  

lang transport og dyr renselsesprosess. Dermed gikk det fort slutt på de 

avsatte kommunale midler og arbeidet måtte stoppes. Så kom regnet for 

alvor og fylte opp dammen i løpet av få dager. 5.10 var Dammen full og 

fuglene tilbake ! Svaneøya ble ferdig og fin. Resten er skjult i dypet. 

Snipp snapp snute, så var det eventyret ute.  Red. 
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Oslo Sportsfiskere  Regnskap 

pr. 010721  

  

     

 
Post Inntekter Regnskap 

 2020 
Budsjett 

2021 

Regnskap 
 1-7-2021 

 
VIPPS 

200 Medlemskontingent 25 725 28 000 24995  

201 Renteinntekter 6 111 2  000 0  

202 Salg reklameartikler 300 3000 150 150 

204 Salg på Holmendammen 4 390 6 000 581 581 

205 Fluekastekurs (Corona 
kompensasjon 2020) 42 050 36 000 

 
4100 

 
4100 

206 Utleie Holmendammen   3 000   

207 Event/Arrangement 4 250 8 000   

302 Medlemsmøter  2 331 10 000 610 610 

208 Diverse bidrag og støtte, 
auksjon 0 0 

 
0 

 

305 Refusjoner, Oslo kommune 1 285   0  

314 Turer/arrangementer 
(egenandeler)  6 800 10 000 

 
0 

 

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

 
0 

 

315 
Støtte NJFF, barneaktiviteter 

  0 
 

2281 
 

317 Sommertur (egenandeler)   3 000 0  

209 Grasrotandelen 27 911 28 000 15706  

350 VIPPS Brutto         5441 

 Andre Inntekter       

 Sum inntekter        147 996        143 000  48 423  
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Post 
 Utgifter 

Regnskap  
2020  

Budsjett 
2021 

Regnskap 
 1-7-2021 

300 Administrasjon 14 409 20 000 5325 

301 FastFisk      Trykk 7 155 8 000 3395 

301 Porto mm. 3 340 4 000 1620 

302 Medlemsmøter  5 000 10 000 2112 

303 Gaver og blomster 1 502 3 000 0 

317 Sommertur 0  5 000 0 

314 Turer og arrangementer 11 450 20 000 0 

318 Isfiske-arrangementer mv 7 800 5 000 0 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.) 22 818 25 000 18215 

306 Holmenbua anlegg (vedl. / invest.) 6 965 10 000 8773 

309 Kontingenter 1 300  1 300 600 

313 Kurs/Seminar/temakvelder   2 000 8446 

204 Utgifter ved salg på Holmendammen 6 900 8 000 2513 

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

310 Hjemmesidene 2 685 3 000 2745 

205 Kursutgifter (Honorarer, stenger, utstyr) 147 4 000 1692 

350 Omkostninger VIPPS  276 500 38 

307 Andre utgifter-bankgebyr-mv 714 1 000 347 

 Sum utgifter 92 461         132 800  55 821 

           48 423 

 Overskudd / Underskudd 55 535 10 200 7 398 

 

 

 

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 
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Noen små-historier 

 

Erik med nostalgisk flue. 

I september ifjor var Erik på fisketur 

alene ved Rottungen i Marka. Det var 

en vakker soldag og fine flueforhold - 

trodde han. Men alt han prøvde med 

alle mulige fluer -  ikke et napp. Hva 

gjør jeg nå, tenkte Erik. Og tankene 

gikk raskt til Jan Johnsen som døde 

tidligere sammme år. Rottungen var jo 

hans favorittvann hvor han ofte tok 

pene ørreter. Og han sverget til «Vi 

menn» – flua. Jeg får prøve den jeg 

også tenkte Erik og grov dypt i flue-

mappene.  

På med den, og ut med den gromme 

flue. Det tok ikke mange minutter og 

dermed satt ørreten der. Takk, Jan – du 

har lært oss noen triks opp gjennom 

årene.  

 

 

Vi Menn flua , sikker vinner   

 

 

 

 

Fangst med den fine flue 

 

Erik med siste skrik på spinner/sluk fronten 

Erik Andersen er fluefisker på sin hals. 

Det er fluestangen han griper til så sant 

forholdene ikke er helt håpløse. Men 

han er også åpen for nyheter og 

nysgjerrig på utstyr man kan få fisk på.  

Her forleden fikk han tips om en ny 

amerikansk sluk/spinner variant som 

visstnok var uimotståelig for 

fersvannsfisk. Den får jeg vel prøve 

tenkte Erik - som Askeladden.  
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Svarten, nær Vesleflåtan, er Eriks vann 

og venn. Her får du både Abbor, ørret 

og sik. Fint prøvevann for nye sluker !  

Og det slo til noe veldig. Spesielt var 

det abbor som gikk på «amerikaner’n» i 

Svarten. Det samme skjedde i det 

nærliggende Abbortjern. Her var også 

ørreten med på notene. Om det er 

sluken eller fisker`n som har skylden 

vet vi jo ikke, men sluken var det 

åpenbart ikke noe i veien med.  

 

 

Meget spesiell sluk/spinner. Erik er begeistret 

 

Thor med ørret 

Thor Stjernø med ørret har vi hatt bilder 

av før i bladet, gjerne i forbindelse med 

storfisk nordfra. Her kan vi røpe at Thor 

også fisker i Nordmarka om noen skulle 

være i tvil. Vi viser her hans fete fine 

½-kilos ørret tatt i Abbortjernet rett 

nord for Svarten. Flott fisk.  

 

 

 

 

Thor`s  Svarten-ørret 

 

Stein uten ørret 

Hadelandsspesialisten (redaktøren selv) 

fikk endelig skviset inn en heldags 

fisketur til et av de mange vann på 

Øståsen mellom alle gjøremål i sommer 

på hytta. Hytta ligger 3 - 4 km unna 

Skjerva, så det blir ofte Øståsen som 

besøkes fremfor Marka. Det fine her er 

at du kan kjøre bil på skogsveiene 

innover. Bompenger naturligvis, skulle 

bare mangle. Flott å sykle også 

selvfølgelig. Mange mil er nedlagt her i 

Birkentrening. Med vei innover i 

herlighetene blir det ikke veldig lange 
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gåturer frem til fiskevann. Og det er 

svært lite trafikk. Du treffer sjelden 

andre enn deg selv ved vannene. 

Så var det denne fine dagen da, helt på 

tampen av juni. Parkerte i veikanten ved 

xxxx-sjøen. Fint vann, men for mange 

hytter. Her risikerer du kanskje å treffe 

folk. Jeg skulle til et annet vann, 30 

minutters gange i skiløype-traseen 

sørover og oppover med solen i ansiktet 

og en fin sval bris som følgesvenn. 

Jeg satte igang med sekken på ryggen, 

hov og stang i hånden. 

Fremme ved 1130-tiden. Fin bris på 

vannet. Jeg skulle til en av de gode 

sidene på vestsiden, et par hundre meter 

fra skiløypa. Bra liten plass med god 

dybde utover og plass til å svinge 

stangen bakover -  slukstangen må jeg 

innrømme.  

Det var klart til å rigge seg til. Med min 

sjeldent gode 9 fots spinnerstang 2-

15gr. Vangen Classic Precission og den 

gode Shimano Twin Power 1500 snelle. 

 

Idet jeg tok i glidelåsen på det grønne 

stang-koggeret fikk jeg en kvalm 

fornemmelse av noe galt. Koggeret var 

for lett – hadde ikke merket det da jeg 

bar det sammen med hoven.  Koggeret 

var tomt. De 4 stangdelene var der ikke 

! Jeg var på fisketur uten stang ! Snakk 

om forberedelser. Dette går ikke an 

Stein. Joda, det går an - tipper at andre 

kanskje kan ha opplevd noe lignende. 

 

Men jeg hadde jo snelle og sluker/ 

spinnere med. Kanskje det går å holde i 

snellen og slenge ut snøret med sluk 

ved å rotere snøret og få det ut som et 

lasso-kast ?  

Noe nær det vi brukte som barn, 

blikkbokskast med krok og snøre ?  

 

Jeg prøvde. Flere ganger. Jeg greide 8 – 

10 meter men det var frustrerende. Gav 

opp. Fikk frem nistepakken og 

termosen og nøt isteden den fine dagen 

med en god lunsj og tanker om at – 

neste gang ............   

 
Redaktøren . 

 

 

Øståsen på Gran huser mange fristende vann 

 

 

..                                                                                                                            .. 
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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 
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