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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  25.3.2014 

 

Funksjon          Navn                             Adresse                                                                      Mobil  / tlf. 

Formann: Geir Gundersen     Rolf  E. Stenersens alle 34, 0858 Oslo            97151079  

                                                               Geirhg@amatoren.no  

Nestformann: Geir Granli      Seljeveien 5, 0575 Oslo                                   90953450 

                                                               Geir.granli@dnb.no  

Kasserer: Erik N. Andersen     Hasleveien 41b, 0575 Oslo                95223194 

                                                               eriknandersen@hotmail.com                           22354800 

Sekretær: Stein Wines      Stasjonsveien 40 b, 0772 Oslo                         99593755   

                                                               Stein-wi@online.no                                      

Styremedlem: Espen Mykløen              Sofiesgate 56 B,  Oslo                                      45423995 

                                                               Espen.mykloen@gmail.com 

Styremedlem:  Kjell Grønningen     Ekebergveien 19 Q, 0196 Oslo                        91532633         

                                                               kjellgr@gmail.com  

Suppleant:       Viggo Kristiansen          Levrevn. 1, 1346 Gjettum                                97515127 

                                                               Viggo.kristiansen@gmail.com                         67545921            

Suppleant: Simen Corneliussen        Amtmann Meinichs gate 3, 0482 Oslo            93267103 
                                                               djnemis@gmail.gmail.com  

Suppleant: Johan Grønning        Bjerkebakken 38 A, 0757  Oslo                      92239408 

                                                                Job-gro@online.no  
 

UTVALG 

Møteutvalg:   Erik Andersen,  Geir Granli,   

Turutvalg:   Faste turer (Geir Gundersen ++), Sommertur (Hallvard Lid, Stein Wines) 

OFA-oppmann:  Erik Andersen 

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

Web.red.:   Geir Granli, Espen Mykløen -  Harald Hovde red. isfiskesider 

Vaktmester dammen:   Stein Wines, assistent : Espen Mykløen 

Skolekontakter:   Stein Wines (Smestad), Erik Andersen (Ullern), Harald Hovde (Meklenborg) 

Ungdomsutvalg:   Geir Gundersen, Espen Mykløen, Simen Corneliussen  

  

REVISORER 

Tore Raaer,   

 

VALGKOMITE 

Odd Eriksen, Espen Mykløen, Harald Andersen 

 

CASTING-STYRET  (fra november 2014)  

Espen Mykløen, Geir Tidemandsen, Viggo Kristiansen, Åge Larsen 

 

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
mailto:post@oslosportsfiskere.no
mailto:Geirhg@amatoren.no
mailto:Geir.granli@dnb.no
mailto:eriknandersen@hotmail.com
mailto:Stein-wi@online.no
mailto:kjellgr@gmail.com
mailto:Viggo.kristiansen@gmail.com
mailto:djnemis@gmail.gmail.com
mailto:Job-gro@online.no
mailto:stein-wi@online.no
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FORMANNEN HAR ORDET. 

 

 
 

 

 

I skrivende stund er Kong Vinter over 

oss med full tyngde, og det er flott 

skiføre i Marka. Til glede for noen, og 

til irritasjon for oss som ikke er så 

interessert i glatte fortau, kulde og 

skiføre. Siden det tok en stund før snøen 

kom ble det gode muligheter for fiske i 

fjorden på tørre svaberg og det er en 

liten trøst for de som liker best å fiske i 

åpent vann. Samtidig vet jeg at andre 

medlemmer helst ser frem til tykk is 

både på salt- og ferskvann, håper dere 

utnytter dagene og ukene foran dere best 

mulig nå. Oss andre får smøre oss med 

tålmodighet og vente som vanlig, men 

følg med på innendørsaktivitetene som  

styret har tenkt å gjennomføre i vinter. 

Jeg vil begynne med å trekke tråden 

tilbake til slutten av 2014 og 

Holmendammen, som omsider er ferdig. 

Jeg og resten av styret vil begynne med 

å rette en ekstra stor takk til Stein Wines 

for sitt utrettelige arbeid over flere år 

med å gjøre bua på Holmendammen til 

en realitet. Vi vet hvor mye han har stått 

på for dette prosjektet, og arbeids-

innsatsen han har lagt ned. Uten ham 

ville den ikke blitt hva den er blitt til, og 

våre medlemmer og andre som har glede 

av Holmendammen, skylder deg en stor 

takk. 

I den forbindelse vil jeg, på vegne av 

forening og styret, rette nok en gang en 

stor takk til Jan Johnsen, som på 

Julemøte overrakte oss et nytt kjøkken 

til bua. Det var en særdeles uventet og 

generøs Julepresang, og som vi tror hele 

foreningen vil få stor glede og nytte av. 

Sportsfiskets År ruller videre frem i 

2015 frem til 1.juni, i år blir det spesielt 

fokus på Fiskevinter. Styret har begynt 

planlegging av aktiviteter og 

fokusområder for 2015. Vi vil i år 

fokusere på ferdigstillelse av bua på 

dammen, finne en ny og god løsning på 

nettsidene, og prøve å øke antallet 

medlemmer. Hvis noen av dere der ute 

har forslag til det siste punktet ta gjerne 

kontakt med styret, vi setter stor pris på 

alle innspill. Av aktiviteter fortsetter vi 

med de tradisjonelle møtene på Tåsen.   

Videre vil vi også fortsette med 

Fiskequiz og sosialt samvær en gang i 

måneden på Beer Palace.  Oppstart blir 

16.februar og avslutter etter påske, følg 

med på våre Facebook- og nettsider for 

mer informasjon og tidspunkt. 

Vi skal også fortsette med våre 

tradisjonelle fisketurer i løpet av 

sesongen, vi er i startfasen med  
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planlegging av sommerturen. Et 

alternativ her, er å legge turen til Halne 

på Hardangervidda til Arbeidernes 

Jeger- og Fiskeforenings hytte.  

Nytt av i år, og som også er et av 

satsningsområdene til NJFF på Hvalstad 

og Fylkeslaget, er mer samarbeid med 

de andre foreningene i  Oslo. Her er vi 

litt igang allerede, og har fluebinde-

kvelder sammen med Oslomarka Jeger- 

og Fiskeforening på Linderudbanen 

annenhver tirsdag. For informasjon om 

når disse kveldene er se lenger bak i 

bladet.  

Vi stiller også mannskap sammen med 

dem på Lyseren den 15.mars, til en 

isfiskedag for barn og unge. Vi håper at 

dette kan bidra til flere mennesker 

kommer, og forhåpentligvis noen nye 

medlemmer. Styret har også vedtatt at vi 

reiser til Bohuslänkysten på vårparten 

for sjøørretfiske, dette blir også i 

samarbeid med Oslomarka JFF. Sist, 

men ikke minst, skal vi også i år 

arrangere våre fluekastekurs på 

Holmendammen. For mer informasjon 

om alle våre aktiviteter, følg med i Fast 

Fisk og i våre kanaler på nettet. 

Ønsker dere alle et riktig godt nytt 

fiskeår og håper dere får fine fangster. 

Bare et kast til ! 

Geir H. Gundersen 

Formann 

 

Redaksjonelt 

Sekretæren beklager sterkt at dette nummer kommer alt for sent, faktisk etter første 

medlemsmøte. Dette skyldes div. presserende oppgaver som for eksempel søknad om 

spillemidler til Kulturdepartementet ved Idrettsseksjonen. Tidsfristen 15.1 ble overholdt 

– faktisk med et ferdig byggeregnskap og foreningens balanse vedlagt. Vi følte dette 

hastet mer enn FastFisk. Vi har søkt om 300.000 for tilskudd til byggingen av nye 

Holmenbua. Om og når vi får dette gjenstår å se. Det avhenger bl.a av ”delesaken”, dvs. 

utskilling av en festetomt for OS som omfatter bygget og med klausuler om 

bryggeretten. En søknad er under utforming med velsignelse av BYM, men hvorvidt en 

ettersendt festekontrakt når spillemiddelfordelingen før saksbehandling påbegynnes vet 

vi ikke.  

Spennende arbeid dette ! 

I mellomtiden ber jeg som formannen gjør over, at man følger med på Facebook- og 

nettsidene våre. Har du facebook-konto finner du oss raskt  ved å bruke søkefeltet 

øverst på F-siden. Og websidene www.oslosportsfiskere.no  skulle være velkjent. 

Men FastFisk  kommer.  Kanskje en del klipp og lim, men dog . 

Stein Wines 

sekretær 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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 Klubbmøter  

Oslo Sportsfiskere våren 2015 

 

 
Alle møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66 

Møtene begynner kl. 1900.    Merk at årsmøtet er på en tirsdag. 

 

Møt opp og ta del i sosialt samvær og en prat om forsommerens fiskeplaner. 

Møtene våre er treffstedet når vi ikke er på  Holmendammen.  

 

 

MØTER: 

 
Torsdag  22. Januar ”OFA og stemmeretten” /  ”Artsrikt isfiske ” 
 

Kl. 1800 er det forberedende møte til OFAs årsmøte. OFA-medlemmene 

anmodes spesielt om å møte.  

Vi vil fordele de 6 stemmene vi har på årsmøtet og diskutere evnt. forslag 

fra foreningen til OFAs årsmøte 19.3 
 

Kl. 1900 kommer Morten Kråbøll,  forsker fra NINA. ”Laks i Trysilelva” 

 

 
 

 

 

Torsdag  19. Februar ”Med tørrflue i Oslomarka”  ved Andreas Lium . 
 

   
 

 

 
 

Morten har vært prosjektleder 

for expertgruppen som har 

utarbeidet en mulighetsrapport 

for å bringe tilbake naturlig 

vandring av fisk fra Väneren til 

Femunden. Prosjektet har vært 

et samarbeid mellom 

Lensstyrelsen i Värmland og 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Andreas Lium kommer og snakker 

om fluefiske i Nordmarka. Andreas 

er storfisker og journalist i 

vakmag.com og skribent for 

fluefiske.no. Han har heftige 

opplevelser med ørret i Nordmarka. 

Vidda får vi også noen ord om.  
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Tirsdag  10. Mars O.S. Årsmøte  

 

Se innkalling annet sted i bladet.  Husk fristen for innmelding av saker. 

Det er 15. februar.  Kom og si din mening du også om hvordan du mener 

foreningen bør drives, hva vi skal bruke penger på osv. 
 

 

Andre møter i mars 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Klubbaktiviteter  våren 2015 (i tillegg til møtene). 

 

Nedenfor finner du en summarisk oversikt over aktivitetene som foreløpig er på planen 

for våren.  Vi vil prøve å gjennomføre pilkeskole for barn dersom isen legger seg trygt. 

Selv om vi i år ikke har frifomidler, så har vi kapasitet til å ordne noen samlinger med 

våre ”faste kunder”.  Når det blir varmere i været vil det meste av aktivitetene være 

knyttet til Holmendammen, særlig nå som vi har nye lokaler.  

 

Årets sommertur har vært diskutert i styret. Det er høyst sannsynlig at det blir 

Hardangervidda i år. Vi har vært i kontakt med Arbeidernes J&F og deres hytte sør-vest 

ved Halnefjorden. Et flott utgangspunkt for turer i flere vassdrag. 

  

Datoer og aktiviteter KAN som før bli endret. Sjekk derfor nettsidene for å se om det er 

endringer i aktivitetslisten www.oslosportsfiskere.no . Det gjelder også isfiskesidene 

som har egen fane på nett. 

 

  

Februar     

Pilketurer.  En el. flere lørdag(er) / søndag(er) i februar/mars. Dette tar vi 

på sparket  pga. væravhengigheten. Følg derfor med på nettsidene. Vi, 

dvs.Harald Hovde med gode hjelpere, vil også ringe til de vi vet er 

interessert.  Jarenvannet og Steinsfjorden er gode og populære steder for 

pilke-utfluktene til klubben. Barneaktivitetene foregår i nærmiljøet på 

dammen eller Sognsvann / Bogstadvann. 

 

Andre viktige datoer å merke seg 

 

OFA – årsmøte       NJFF fylkeslagets årsmøte 

torsdag 19. mars              tirsdag  17. mars 

Haraldsheim  Linderudbanen 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Klubbmesterskapet isfiske. Regn med en helg i februar. Følg med på 

nettet. Kontakt person  Harald Hovde, mob. 90011573  

 

 Fluebinding på Linderudbanen (februar, mars)  

 Er du interessert i fluebinding så har vi fått anledning til å delta på åpent 

hus i Oslomarkas lokaler på Linderudbanen. Her foregår fluebinding for 

nye og erfarne fluebindere. Ta med utstyret og lær mer tirsdagene 10.2 – 

17.2 – 24.2 – 3.3 – 24.3 – 7.4 – 5.5   

 

Mars 

 Pilkeaktiviteter for barn. Væravhengig.  Se på nett-sidene 

 Pilkegjengen har også egne klubbaktiviteter når været byr seg. Følg med 

på isfiske-sidene til Harald. 

   

 

April  

  Sjøørret tur til Bohuslän på ¨Svenskekysten”  17-19.4 

Sett  av helgen 17 – 19.4 . Da drar vi til Tanumstrand ved Grebbestad i 

Sverige hvor vi leier hytte.  Ligger 1 mils vei nord for Fjellbacka. 

 
 

Sjøørret-tur til Langåra torsdag 23.4. (med værforbehold) 

Båtskyss fra Volden i Asker ved 1630-tiden. Dan Otto Isachsen fra 

foreningen holder båt hvis værforholdene gjør det mulig å sette båt på 

vannet.   Påmelding til Stein Wines  tlf. 99593755,  

 stein-wi@online.no  
 

 

Dugnad på Holmendammen tirsdag 28.4 

Som før i samarbeid med kommunen og Ris Vel. Det blir vanlige gjøremål 

med å trimme busker og trær, rake løv og gjøre det trivelig rundt hytta og 

omgivelsene. Kontakt sekretæren, Stein Wines tlf. 99593755, 

 stein-wi@online.no  og si ifra at du kommer. Ta med rake om du har. 

 

Iår er det særs viktig at området rundt den nye bua blir mest mulig 

innbydende. Brygga vil bli forsøkt reparert i løpet av februar.  

 

Færste fluekastekurs 29-30.4. 
Ja, vi starter allerede før damåpningen for å få plassert kurs og aktiviteter i 

en passende rekkefølge uten stess i mai. 

 

 

 

 

 

 

mailto:stein-wi@online.no
mailto:stein-wi@online.no
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Mai   

Sesongåpning på dammen tirsdag 5.5 
Vi gleder oss til mye felles hygge på ”nye dammen.”  Damåpning med 

servering  av Kaffe, vafler, pølser/brus. Til åpningen kommer inviterte 

gjester fra NJFF, Castingforbundet, utstyrsleverandøren Artic Silver og vår 

sponsor DnB Sparebankstiftelsen. 

 

Fluekastekursene er planlagt til dagene 29 - 30.4,  12 - 13.5 og  28.5  . 

Annonsering på nettet.  

Kurset 28.5 er spesielt beregnet for øvede (viderekommende) kastere. 

 

Instruktørene vil bli kontaktet. Geir Granli vil samle instruktørene  i god 

tid før kursene for felles gjennomgang og samordning av kursinnholdet.   

 

Familiedag søndag 10.5 på Holmendammen. Åpent for alle med barn  

mellom kl. 11 -14. Vi griller pølser og serverer solbærtoddy  og tar oss av 

barna med fiskeaktiviteter. 

Kontaktperson Stein Wines, 99593755 

 

  
”NM i fluekasting  blir arrangert  på dammen helgen 30-31.5 .   

Castingforbundet i samarbeid med OS. Dette er ikke helt spikret, men vi 

regner med at det går i orden. 
 

  

Juli 

  Klubbtur til Halne/Skaupa på Hardangervidda uke 33 (8 - 15. august). 

Styret har gode kontakter med Arbeidernes j&f som har hytte helt sør/vest 

av Halnefjorden ved Skaupa (innløpselva til Halnefjorden fra Skaupsjøen).  

Hytta har sengeplass til mange. Hytta er foreløpig ledig i august. Endelig 

beslutning tas på OS styremøte 9.2.  Følge med på nettet mht. påmelding. 
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Aktiviteter Oppsummert  (følg også med på nettet). 
 
   

22.1           Medlemsmøte på Tåsen (Møte om OFA i forkant) 

 
19.2           Medlemsmøte på Tåsen 

  

10.3           OS. Årsmøte på Tåsen  

 

17-19.4     Sjøørrettur Bohuslänkysten   

23.4           Sjøørrettur Langåra (fra Vollen i Asker),  

28.4           Dugnad   Holmendammen  

29-30.4     Fluekastekurs-1, dammen  

   

5.5             Damåpning  Holmendammen 

10.5           Familiedag,  Holmendammen (familier med barn), 

12-13.5     Fluekastekurs-2, dammen  

28.5           Fluekastekurs-3, dammen (viderekommende) 

30-31.5      NM fluekasting, dammen   

 

19-26.7      Sommertur . Vi drar antagelig til Hardangervidda. 
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere  
 

Tirsdag  10. mars 2015 kl. 1900  (merk tiden)  

Sted: Tåsen Seniorsenter, Tåsenveien 66 

 

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 

c) Regnskap 

d) Innkomne saker og saker fra hovedstyret nevnt i innkallingen 

e) Kontingentandel 

f) Budsjett 

g) Valg  

- styret i hht. § 8 

-  2 rådsmedlemmer i hht. § 9 

 -  utvalg/komite-medlemmer etter behov 

 

 

Av styrets medlemmer er følgende på valg:  

 

Leder (Geir Gundersen)              

Sekretær (Stein Wines) 

Styremedlem (Espen Mykløen) 

 

Suppleantene (Viggo Kristiansen, Simen Corneliussen, Johan Grønning) 

 

Av rådets medlemmer er Harald Sund og Leif Eriksen på valg.  Rådets Norvald 

Langeteig gikk bort høsten 2014. Det blir suppleringsvalg på hans plass for perioden 

2012-2015, dvs. for ett år. 

  

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig kan 

valgkomiteens leder Odd Eriksen kontaktes.  

Vedtektene som sist ble endret 21.3.2010 sto sist på trykk i nr. 2 / 2010. Fås på 

anmodning. 

 
Styret 
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STYRETS ÅRSBERETNING 

FOR 2014 

 
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2014 

bestått av 

 

Formann:  Geir Gundersen 

Nestformann: Geir Granli 

Kasserer:  Erik N. Andersen 

Sekretær:  Stein Wines 

Styremedlem: Kjell Grønningen 

Styremedlem: Espen Mykløen  

 

Suppleant:  Viggo Kristiansen 

Suppleant:       Simen Corneliussen  

Suppleant:  Johan Grønning 

 

Det ble i 2014 avholdt 11 styremøter  og  

61 saker ble behandlet. Det var endel 

færre saker enn tidligere år og skyldes 

nok konsentrasjon om realiseringen av 

ny Holmenbod som tok det meste av 

tiden. Søknad om  spillemidler, 

etableringen av bruksrett til grunnen og 

eierskap til byggemassen har også tatt 

tid. Styret arbeider videre med disse 

sakene. 

Kurs og aktiviteter er likevel 

gjennomført på en god måte siden 

Dammen var tilgjengelig helt frem til 

medio september. 

  

Styret har på tampen av året 

gjennomført et seminar for å stake ut 

kursen for neste år og videre. Temaer 

har vært Holmenbua og videre 

utnyttelse, Medlemsvekst, 

Castinggruppen og fornyelse, 

Foreningsprofil, Nettsidene og 

markedsføring av oss selv, Samarbeid 

med andre og etablering av 

Isfiskeutvalg. Og fremfor alt oppfølging 

av kursene og spissing av denne 

kompetansen som er vårt fremste pre i 

foreningssammenheng. 

 

Representasjon 

 

Blant klubbens medlemmer sitter John 

E. Dahlen som medlem og Erik 

Andersen  som varamedlem i OFAs 

styre. Erik Andersen er OA i OFAs 

område 2. 

Carl Stiegler er OA i OFAs område 9, 

samt nestleder i Fylkeslagets styre.   

Geir Gundersen er styremedlem i 

Fylkeslaget, Fylkes-fiskeveileder og 

leder av fiske-utvalget.  

Stein Wines er med i OFAs valg-styre. 

 

På den første Oslofjordkonferansen i 

regi av NJFF og sentrale Vestfold-

foreninger og Oslo Fylkeslag deltok 

Geir Gundersen og Carl Stegler fra 

arrangøren og Stein Wines fra Oslo 

Sportsfiskere. Konferansen fokuserte på 

forvaltningen og fiskemulig-hetene  i 

fjorden og var meget innholdsrik og 

konstruktiv i sin tilnærming til 

forskningsproblema-tikk og manglende 

myndighets-engasjement. 

 

På NJFF’s tillitsmannskonferanse på 

Soria Moria deltok Geir Gundersen, 

Carl Steigler, Geir Granli og Stein 

Wines. 

 

Medlemmer 
 

Medlems-tallet i foreningen har 

dessverre vært for nedadgående de siste 

år. Fra i fjor er imidlertid medlemstallet 

stabilisert . Ved årsskiftet var vi 233 

medlemmer mot 234 i fjor.  Styret 

ønsker å styrke medlemsveksten og 

redusere avgangen. Ingen lett oppgave, 

men noen tiltak skal gjennomføres. 
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Vi ønsker fortsatt flere unge som kan 

fornye foreningen og bringe nytt liv i 

leier’n . I denne sammenheng nevnes at 

vi faktisk hadde 14 nyinnmeldte i fjor 

som er flere enn de siste 5-6 år. 

Riktignok ikke bare ungdommer, men 

alle er velkommen og nyinnmeldte  vil 

nå bli tett fulgt opp personlig og med 

full inkludering fra styrets side. Det skal 

ikke stå på våre holdninger som i senere 

år ikke har vært nok åpne for nye folk 

og nye ideer. 

 

Castinggruppen 

 

Ekstraordinært årsmøte i foreningens 

kastegruppe ble gjennomført 14.11 med 

12 deltagere. Regnskap og 

kassebeholdning ble formelt akseptert 

og nytt styre valgt. I styret sitter nå Geir 

Tidemandsen, Espen Mykløen, Åge 

Larsen og Viggo Kristiansen.  Styret vil 

gjennomgå egne vedtekter for å 

oppjustere dem i tråd med dagens 

virksomhet og foreningens vedtekter og 

de vil legge vekt på å gi nytt liv i 

virksomheten utadrettet mot 

Castingforbundet og idrettskretsen. 

Møtet bevilget kr. 30.000 til 

byggeprosjektet på dammen som 

gruppen vil få mye glede av i 

fortsettelsen. 

  

Klubbmøter 

 

Vi har som normalt avholdt 6 

klubbmøter inklusive julemøtet og 

årsmøtet . De faglige møter har 

omhandlet artsrikt isfiske v/Audun 

Skjølberg – Fluefiske og virksomheten 

til Norges Konkurransefiskeres Forbund 

v/Pål Andersen og Kåseri v/ Svein 

Rødbergshagen om hans opplevelser 

med små og store ørreter.  I tillegg 

hadde vi ett informasjon og 

diskusjonsmøte om hva som skjer med 

den nye Holmenbua.  

 

Alle bra møter. Besøkt av mellom 25 – 

35 medlemmer, altså ikke så verst. 

Styret mener likevel at møtene holder 

såpass bra nivå at de hadde fortjent et 

enda bredere publikum. Vi har i det små 

fra sist høst begynt å invitere andre fra 

samarbeidende foreninger til komme til 

oss. Dette ønsker vi å sette mer i system. 

 

En av fruktene ved samarbeid med 

andre  har vært høstens pub&quiz-møter 

initiert av Fylkeslaget og våre  

egne representanter der (Geir Gundersen 

og Carl Stiegler).  Samarbeidet mellom 

OS, Oslomarka og NJFF på disse 

kveldene var en suksess og trakk godt 

med folk. Det vil bli fulgt opp. 

 

Vårt Julemøte holder nivået fortsatt. Om 

mulig overgikk  årets lekker-biskener  

tidligere års bord både mht. fisk og 

julemat. Kakene ble nesten for mye av 

det gode. Alle gode bidragsytere  skal ha 

takk for innsatsen. 

I år var det 28 tilstede, som må sies å 

være bra, selv om vi hadde mat til langt 

flere. 

 

Årets fisker 

 

En spiss på det hele ble tildelingen av 

hederspriser for årets fiskere. Igjen var 

Anders Wold en av vinnerne, mens Jan 

Johnsen tok den gjeveste prisen for 

største fisk uansett klasse.  

Det er alltid moro å få omtalt og 

berømmet sine bestrebelser med godord 

på julemøtet og overrekkelse av plakett. 

Det gir også inspirasjon til andre. 

Vi håper våre medlemmer kjenner sin 

besøkelsestid og melder inn flere 
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fangster før neste utdeling. Så hvem blir 

Stor-fiskere i 2015 ? Året er i gang.  

På et godt og behersket årsmøte deltok 

16 stemmeberettigede medlemmer som 

først og fremst diskuterte rammer for 

finansiering av ny Holmenbod. Styret 

ble gitt relativt strenge rammer som de 

likevel  mente var til å leve med.  

 

Alle valg til styret ble gjort med 

akklamasjon i hht. til valgkomiteens 

innstilling. Simen Corneliussen og 

Johan Grønning er nye på suppleant-

plass. Espen Mykløen ny i styret etter 

Tor-Egil Holmen som ikke ønsket 

gjenvalg.  

 

Aktiviteter i 2014   

 

Årets program fulgte mønsteret fra 

forrige år, dvs.  ganske omfattende.  

 

Aktiviteter med barn knyttet til isfiske 

ble ikke gjennomført i 2014 grunnet de 

spesielle og særdeles utrygge  

isforholdene.  Styret beklager dette. 

Vinteren 2014 var det knapt noe is noe 

sted i de nære østlandsområder.  

 

Fortsatt  registrerer vi at det er vanskelig 

å bevege medlemmene ut på tur i et 

fellesskap.  Mange drar på tur på egen 

hånd og til egne steder. Styret vil likevel 

bestrebe seg på å gjøre tur- og aktivitets 

tilbudene så attraktive som mulig så 

flere blir med. Parametrene sted – tid – 

innhold må gås gjennom og revurderes. 

Vi mener at foreningens medlemmer 

fortjener gode tilbud.  

Fluekastekursene ble ytterligere 

forbedret fra forrige år. Og alle kurs var 

fulltegnet. Inntektene fra årets kurs 

overgikk alle tidligere rekorder. 

Gode instruktører med Geir Granli i 

spissen skal takkes for innsatsen. Geirs 

arbeid med instruktørene har båret de 

frukter vi hadde forventninger om. 

I 2014 var antall instruktører slik styret  

ønsker og som sikrer god oppfølging av 

den enkelte 

 

Foreningens Nett-tilstedeværelse gjør 

sitt til at påmeldinger mer eller mindre 

går av seg selv. Og forhåndsbetaling pr. 

nettbank er lurt. Det forplikter de 

påmeldte og forenkler  god oversikt over 

inntektene.  

 

Fylkesmesterskapet i fluekasting ble for 

2. gang arrangert på dammen med en 

liten krets av iherdige kastere. Espen 

Mykløen ble årets mester sammenlagt 

og dermed også klubbmester.  

 

Årets klubbmesterskap i isfiske på 

Elgsjøen ved Roa ble vunnet av Harald 

Hovde. Vi gratulerer. Anders Wold 

måtte denne gang nøye seg med 2.plass. 

I år var det ingen dugnad på Preuthun . 

Hytta er jo solgt, til glede for de fleste 

og savn for noen. I parentes bemerket 

har vi vært i kontakt med det nye 

eierparet som er veldig godt fornøyd 

med hytta. De  har allerede har gjort 

mye med den. 

 

På dammen ble det gjennomført en 

hyggelig og god dugnad i deilig vårvær i 

april. En fin refresh av området før 

kastesesongen og før byggearbeidene 

ble satt inn. 

 

For øvrig:  Stor takk til alle som har stilt 

opp på kurs, dugnader, som 

foredragsholdere, på barnedager, 

turarrangementer og andre aktiviteter. 

Det er som alltid dere som stiller opp 

som driver foreningen.  I år ble det 

svært lite ut av alle isfiskeaktivitetene 

for barn grunnet umulige isforhold. 
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Pensjonistgruppen hadde dermed et 

friår!  

Fellesturene i løpet av 2014 ble 

gjennomført etter plan, nærmest på 

trass. Det gjelder både Harr-turen og 

Sjøstrand-turen. 

Med så få deltagere, må styret sette seg 

ned og vurdere tiltak for å skape gode 

attraktive turtilbud for medlemmene. 

 

Savalturen hadde tross alt 4 deltagere, 5 

med Geir Granli som dukket opp en dag 

– med masse fisk.  Noe fisk ble det på 

oss andre også på tross av en smellvarm 

uke uten krusning på vannene. Stedet 

har fiske-potensiale, men hytta var for 

dårlig. Skal vi dit igjen må vi ha et annet 

overnattingstilbud.  

Styret mener verdien av fellesskapet på 

slike turer og styrking av det sosiale er 

positivt,  derfor gir vi ikke opp den 

tradisjonelle sommerturen ennå. 

 

  

Fast Fisk 

Fast Fisk kom som normalt  ut med tre 

nummer. Bladet følger en grei 

redaksjonelle linje etablert ved 

tusenårsskiftet. Kanskje litt mye klipp 

og lim men med noen gode artikler 

innimellom.  Styret mener bladet fortsatt 

har sin berettigelse inntil nye Web-sider 

kan overta mer av det dagsaktuelle stoff 

og gi plass for diskusjon.  

Bladet gir god dokumentasjon på 

virksomheten vår og har således en 

historisk verdi.  

Diskusjonen om kun 2 nummer har kokt 

ned til å bevare antallet som det er men 

kun sende ut PDF-utgave pr. e-post til 

medlemmene for å spare porto. 

Eksemplarer i papirutgave blir fortsatt 

produsert i et mindre opplag til spesielt 

interesserte. 

Redaktøren har i 2014 igjen fått 

nødvendig hjelp med gode bidrag fra 

både styremedlemmer og andre  

medlemmer. Disse skal ha takk for å 

holde bladet på et nødvendig interessant 

nivå.  

Redaktøren uttaler igjen at arbeidet med 

bladet kan bli noe rutinepreget. Om 

noen har gode ideer til fornyelser så tas 

det vel imot. 

 

Holmendammen 

Bryggene og et brokar var utsatt for 

frost og issprengning vinteren-2013. 

Styret gjorde et forsøk på å reparere 

bryggen i april 2014, men lyktes ikke. 

Det er imidlertid klart hva som må 

gjøres, men det krever opp-jekking eller 

annen heving av ståldragerne slik at 

brokaret som er ødelagt kan repares og 

gi nytt fotfeste for dragerne. Vi forsøker 

en ny runde med isen som forbunds-

felle (underlag for jekken). 

 

Holmenbua ble i løpet av noen korte 

septemberdager revet og kjørt bort. 

Fundamenteringsarbeider gjennomført 

under maksimalt gode / tørre forhold 

som bare gav små skader på turveien.  

 

 
                  Nye Holmenbua 

 

Finansiering av byggeprosjektet klarte 

vi så vidt selv om budsjettet ble 

overskredet med om lag 100.000. 

Grunnet godt års-overskudd på driften, 

tilskudd fra kastegruppen og gaven fra 
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Jan Johnsen kom vi ut på plusssiden. 

Men egenkapitalen i form av rede 

penger er nesten brukt opp.  Bua er 

aktivert fullt ut i balansen med  

kr.1.163.369. 

 

Aktiviteten på dammen i år var på det 

jevne, men tendensene til færre folk på 

tirsdagene holder seg. Dette må snus når 

vi nå har gjort så store investeringer på 

stedet. 

Kursene var meget gode og NM i 

fluekasting ble gjennomført med 

Castingforbundet på en fin måte.  

Bernt Nor i hooked skapte blest om 

arrangementet med sin direkte 

overføring på nettet.   

 

Frifond midler. Til  barn – og  

ungdomsarbeid.  NB 

Barn- og Ungdomsarbeid er et 

satsningsområde for foreningen. Det er 

viktig å oppøve interessen for fiske og 

friluftsliv blant de unge. Dette er også  i 

tråd med foreningens vedtekter.  

I år måtte alle aktiviteter avlyses grunnet 

de elendige / fraværende isforholdene. 

Vi har derfor heller ikke søkt om 

frifondmidler fra NJFF til denne 

aktiviteten.  

 

Sportsfiskets år 

I likhet med de fleste foreninger under 

NJFF- hatten har OS deltatt i  

satsningen NJFF tok initiativ til.  Vi vil 

fremheve Anders Wold sine mange 

fiskeaktiviteter for barn som har 

generert både inntekter og god PR for 

foreningen.  

I tillegg hadde vi en flott dag for 

barn/ungdom 16.5 på  Øvresetertjern 

med bra deltagelse.  

Fluekastekurs for ungdom ble også 

gjennomført og med oppfølging i form 

av praktisk fiske som formannen 

primært sto for. Denne type oppfølging 

vil styret vektlegge fremover da det gir 

merverdi for kursdeltagerne og sterkere 

knytning til foreningen. 

 

Informasjon /  

www.oslosportsfiskere.no 

 

Nettsidene og facebook-sidene fungerer 

på et vis, men ”alle” er enige om at 

fornyelse må til slik at flere enklere kan 

redigere og samtidig gjøre funksjonalitet 

og brukergrensesnitt mer rettet mot 

dagens krav. 

NJFF’s web-tilbud til oss på deres sider 

er ennå ikke av et kaliber som ivaretar 

vår profil og særegenhet. Vi må 

sannsynligvis oppjustere på egen hånd 

eller med betalt hjelp. 

 

Økonomien 
 

Økonomien har vært god i 2014 tross de 

store investeringer på Holmendammen.  

Kursene gav særs gode inntekter og 

Grasrotmidlene likeså. Fraværet av 

Preuthun merkes også positivt på 

økonomien. 

 

Midlene fra Sparebankstiftelsen gikk 

naturligvis rett i byggeprosjektet. Det 

samme gjorde bevilgningen fra 

Kastinggruppen og gaven fra Jan 

Johnsen. Når vi samtidig hadde et solid 

driftsoverskudd og gode renteinntekter 

fra Preuthunsalget kunne vi notere pluss 

på kontoen etter at samtlige 

byggregninger var betalt.  Den bebudede 

kronerullingen blant medlemmer kan 

derfor revurderes.  

 

Styret. 

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Dum, Dummere, Dummest. 

 
Gode fisketips fra en av de som tror at koden 

kan knekkes – innimellom. 

 

Ørreten har visstnok en hjerne av ytterst 

begrensa størrelse, ja den er rett og slett 

stokk dum, en komplett idiot av den 

mest hjelpeløse sorten.  

Derfor burde det være lett for oss å 

fange den. Men hvem er egentlig 

dummest, er det fiskeren eller fisken? 

 

I mitt tilfelle må jeg ærlig innrømme at 

fisken leder relativt klart, en klar 

hjemmeseier der altså, jeg har mine 

øyeblikk, men ørreten er stort sett 

sjefen. 

I løpet av årene har jeg lært meg visse 

teknikker for å tilnærme meg ørreten på 

en mest mulig "usynlig" og minst mulig 

bråkete måte, noe som er helt vesentlig 

skal man lykkes i å lure noe annet enn 

vannets viltre og bitevillige småfisk. 

Større fisk er sky og fyker sin vei hvis 

den sanser noe den opplever som en 

fare. 

Tramping i vannkanten, unødvendig 

vading, myrtorver som gynger, hurtige 

bevegelser, unødvendig blindkasting og 

lange kast på blankt vann som virker 

som den reineste atombombe. 

Begrens dette. 

 

Ikke glem at ørreten er kronisk livredd 

døgnet rundt og at den har vokst seg stor 

nettopp som et resultat av denne 

ekstreme forsiktigheten. 

Har fisken først blitt deg var, er du 

ferdig...da er det bare å finne et nytt 

område eller en ny fisk å kaste på. 

 

Når jeg ankommer et tjern finner jeg 

meg først et passende sted et godt 

stykke fra vannkanten, gjerne oppe på 

en høyde, tar fram kikkerten og speider 

etter aktivitet. 

Ser jeg noe interessant rigger jeg 

utstyret og sniker meg, ja nærmest 

kryper meg i posisjon. 

 

Står du midt ute på ei myr er du veldig 

synlig hvis du står rett opp og ned, selv 

har jeg stort sett alltid med meg 

stolsekken, ellers er det bare å holde seg 

nede på kne, selv om det kan bli litt 

fuktig...og unngå å ha sola i ryggen, 

kaster du skygge utover vannet, 

skjønner fisken fort tegninga. 

 

Før hadde jeg en tendens til å kaste 

midtfjords, nå veit jeg at fisken stort sett 

holder seg inne ved land, der maten 

finnes, særlig under overhengende 

myrtorver og trær finner den le og 

beskyttelse, kast derfor korte kast og 

prøv å unngå å "line" fisken, en ørrett 

som får fem meter flueline rett i huet er 

fort ikke særlig sammarbeidsvillig. 

 

Selv er jeg såpass sær at jeg med få 

unntak kun kaster på vakende fisk, så 

vaker det ikke kaster jeg ikke. 

En jeger skyter heller ikke vilt rundt seg, 

byttet må først lokaliseres! 

 

 
 

Noen ganger kan det imidlertid bli så 

kjedelig å vente at det kan være 

produktivt å legge en liten maur rett 

utenfor vannliljene, men det hører med 



 

17 

til unntakene for kaster du på måfå kan 

det fort skje at du hiver hele utstyret rett 

i fanget på fisken som så blir skremt, og 

en skremt fisk skremmer fort de andre 

fiskene i nærheten. 

Og da er løpet kjørt den nærmeste 

timen. 

Mitt råd er derfor å kaste sjeldnere, da 

lager du mindre støy og fisken føler seg 

tryggere. 

Noen ganger oppstår det imidlertid 

situasjoner som får selv den største og 

minst forsiktige ruggen til å totalt blanke 

i alle fornuftige forholdsregler. 

Kommer man ut for store klekkinger 

eller sverminger har man stor mulighet 

for å kunne lure de aller største kultene i 

vannet.  

Stor ørret som ellers er uhyre sky og 

som aldri viser seg på dagtid mister 

totalt besinnelsen og begir seg inn på 

grunt vann for å meske seg med store 

mengder innsekter. 

Det er da det lønner seg å være til stede. 

Eller kan lønne seg...ofte blir man 

stående der som verdens største idiot... 

 

Vulgataklekkinger og stokkmaur-

sverminger er eksempler på slike 

situasjoner som fort kan gi den smarte, 

tålmodige og ikke minst heldige 

fiskeren sin livs opplevelse. 

Men, igjen, ikke kast for mye og for 

ofte. Se an fiskens bane og la flua ligge, 

gjerne lenge, for plutselig er det din 

flues tur, og da kan det bokstavelig være 

kroken på døra for en av vannets 

skikkelige brumlebasser! 

 

Oppholder du deg i Nordmarka i juni 

burde mulighetene til å oppleve dette så 

absolutt kunne være til stede, spesielt de 

to midterste ukene kan ofte by på de 

reineste bonanzaer, litt avhengig av hvor 

høyt over havet vannene befinner seg, 

start lavt og fisk deg oppover så har du 

klekkinger hele måneden og et stykke ut 

i juli, i vann som Katnosa og  Søndre 

Heggelivann. 

Selv har jeg de siste årene tatt meg fri de 

tre første ukene av juni og gjerne litt i 

slutten av mai også, det er definitivt da 

det skjer, eller kan skje, man veit jo 

aldri, garantier eksisterer ikke i noen 

deler av livet, ei heller for sportsfisket. 

 

Milde, lumre dager med av og på 

skydekke og muligheter for lett regn er 

de beste i hvert fall når det gjelder 

døgnflueklekkinger, da bruker også de 

klekkende innsektene lengre tid på å 

kvitte seg med nymfeskall og 

påfølgende tørking av vinger der oppe 

på vannflata, da har ørreten bedre tid på 

seg til å gå rundt å slurpe i seg disse 

ungdommene, eller duns som det heter 

på fagspråket. 

 

Har det regna kraftig en dag eller to med 

påfølgende varme og knallvær er det 

bare å vente på maursvermingene. Det 

er litt av en opplevelse når mengder av 

maur regner ned over vannet – og  

svermer det i tillegg stokkmaur kan det 

til og med bli liv i vannets aller største 

krabater... 

Men, uansett gjelder det å være 

forsiktig, du kan aldri være forsiktig 

nok. 

Glem aldri det. 

Ha en god fiskesesong og husk at jo mer 

du er ute i felten dess større er 

mulighetene for de helt store 

opplevelsene, det fanges meg bekjent få 

fisk fra sofaen! 

Kjell Grønningen. 
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Min fiskesesong 2014 
 

Harald Julsrud deler nok en gang sine 

fiskeminner fra seneste sesong. Denne gang tar 

han også et hyggelig farvel med 

Femundsmarka. 

 

Sesongen begynte tidlig med mange fine 

koketorsk i indre Oslofjord. Der fikk jeg 

også den største hvittingen jeg 

noensinne har sett - nesten halvkiloen på 

sluk.  

 

Noen pene sjøørreter ble det også. Den 

første var den største. Fiskekompis Dag 

inviterte meg med til Båhuslän-kysten   

1.april når sjøørretsesongen starter der. 

På tredde fluekastet satt den. Etter en 

lang og spennende ”fight” havnet den i 

håven – en kubbe på 1,1 kg. Må 

innrømme at det ikke er hvert år jeg tar 

en så stor ørret på flue, så dette smakte!  

 

Var også med på Oslo Sportsfiskeres tur 

fra Volden til Langåra. Der fikk jeg en 

minstemålstorsk på godplassen min hvor 

jeg alltid får fisk. Prøvde også mye i 

sundet nord på Langåra der det ser ut til 

å være bra forhold for sjøørret, men uten 

resultat. På veg til møteplassen for 

returen i skumringen greide jeg å gå 

meg bort – på Langåra! Liddelig flaut! 

Jeg innså der og da at med mitt 

sviktende syn, er det slutt med å satse på 

kveldsbettet for meg. 

 

En dag på vårparten da kona og jeg gikk 

tur i Frognerparken  drev tre unge karer 

og fisket i nedre dam med woblere. En 

hadde akkurat landet en bra gjedde, og 

han fortalte at de også hadde fått ørret 

der! Disse fiskene må jo ha sluppet seg 

ned fra Sognsvann, så da er det nok 

abbor der ogå. Ettersom vi bor nær 

Frognerparken, må jeg innrømme at jeg 

har lurt meg bort dit med slukstanga 

noen ganger, når det ikke har vært altfor 

menge folk der. Har ikke fått noe, men 

hadde på en fisk i øvre Frognerdam, 

men ikke lenge nok til at jeg fikk sett 

hva slags det var. 

 

Etter hvert ble det en del ørret og èn 

brukbar abbor i Marka før det ble altfor 

varmt der. 

 

På begynnelsen av sommeren dro vi 

med fire barnebarn til Island. Men med 

seks personer og stor alderspredning var 

det mange ulike ønsker som vi skulle 

prøve og oppfylle. Da ble det dessverre 

ikke mye tid til fiske. Men med to 

barnebarn ble det da en fin havfisketur 

ut fra Reykjavik. 

Fikk mye fisk og alle fikk vi i alle fall 

èn riktig stor torsk. Ellers kan anbefales 

å kjøpe et såkalt ”Veidikortid”, dersom 

en skal reise rundt på Island for å se øya 

og samtidig ha sjanse til fiske i 

ferskvann. Kortet koster ikke all verden 

og gir mulighet til å fiske 36 ulike 

steder. To av oss kjøpte det, men fikk 

ikke brukt det noe særlig.  

 

I nærheten av Snorre Sturlassons 

Reykholt hadde vi sett oss ut et 

spennende vann, men dit kom vi ikke da 

vi ikke hadde terreng-gående bil med 

firehjulstrekk. Det er noe man bør være 

obs på hvis man leier bil på Island. 

Isteden havnet vi ved et vann hvor et var 

ganske mange hytter. Den eneste som 

fikk en liten ørret der, var yngstemann 

på 10 år – og han trengte ikke fiskekort!  

 

Forresten la vi der merke til en 

sympatisk ting ; hyttene som lå langs 

vannet hadde ikke tomter som gikk helt 

ned til bredden, slik at alle kunne gå 

langs vannet og fiske eller bare tur. 
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Etter Islands-turen dro vi på hytta vår 

ved Tynset, men da var det blitt altfor 

varmt både for fisk og fisker. I fjor 

”oppdaget” jeg et lite tjern fullt av 

småørret opp mot minstemålet, og så 

tenkte jeg at i år burde de være brukbare 

matfisk. Men den gang ei, tjernet var 

fortsatt fullt av småfisk.  

 

Jeg tror jeg forstår sammenhengen; 

tjernet ligger ca. 100m opp for et stort 

vann langs en bekk som sikkert er en 

god gytebekk, så her gyter ørretene fra 

det store vannet. Så spiser småørretene 

seg opp til ca. 25cm. i det lille tjernet før 

de så slipper seg ned i det store vannet, 

Finnstadsjøen. Da er de store nok til at 

fiskespisende artsfrender ikke går løs på 

dem. Samtidig er de store nok til snart å 

kunne begynne å spise ”røyesardiner” 

som det er rent for mye av i 

Finnstadsjøen. 

Konklusjon: Neste år skal jeg prøve 

dorging fra kano i Finntadsjøen, hvor 

jeg vet et går noen kjempe-ørreter.   

   

I månedsskiftet august/september leide 

tre gamle fiskekompiser og jeg ei koie 

inne ved Grøtåa i Femundsmarka. Litt 

seint og kaldt var det, og i Grøtåa med 

”håer” hadde det nok vært fisket ganske 

intenst hele sommeren, så der var det 

ikke lett å lure ørreten.  

 

Men vi fant et tjern litt for seg sjøl, og 

der fikk vi fine ørreter opp mot kiloen. 

Sjøl fikk jeg alle mine på flue, unntatt 

èn på spinner. Og når de to største var 

på ca. 700gr., syns jeg dette ble et bra 

farvel til Femundmarka. Med et stadig 

økende synsbortfall, innser jeg at jeg 

nok ikke kommer dit igjen. Litt 

vemodig, for Femundsmarka har jeg 

besøkt fra tid til annen helt fra jeg var 

tenåring – mest til fots, men også per 

kano og på ski. Og jeg har fått alle de 

sju fiskeslagene man kan få her – tilmed 

lake, på isen.  

 

Så i høst ble det da noen ørreter igjen i 

Marka før det ble altfor kaldt i vannet – 

i alle fall så høyt som jeg fisker. Men så 

er jo heldigvis tida nå kommet for å 

prøve torsken igjen i fjorden. 

 

 

Harald Julsrud 

 

 
 

 
       Harald med ørret fra Femundsmarka
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Fra www.oslosportsfiskere.no  
 
Vi sakser som vanlig de viktigste nyhetene 
servert på nettet siden forrige nummer av 
FastFisk.Ikke alle leser nettsidene våre, 
men får det med seg på denne måten. For 
øvrig er vi jo også på Facebook. Verdt å ta 
med seg for de med Facebook-konto.  
 
 
22.01.15   Kraabøl med tankevekkende 
foredrag om laksen i Trysilelva 
 
Morten Kraabøl, forsker fra NINA og 
skribent mv. fikk folk til å engasjere seg 
i de vanskelige spørsmål om frie 
vandringsveier for Vänern-laksen. 
 
28 tilhørere engasjerte seg i spørsmålene 
knyttet til Lakseprosjektet i Klaraelv -
Trysilelva. I utgangspunktet et velment 
initiativ fra 2010, mellom Lensstyrelsen i 
Värmland og Fylkesmannen i Hedmark. 
Tanken er å få frie vandringsveier for laks 
og storørret i vassdraget fra Väneren til 
Femunden. 
Ekspertgruppen med Morten Kraabøl i 
spissen fikk 36 mill. å rutte med for å 
utarbeide en mulighetsrapport. 
 
Men akk, 11 kraftverk, med ulike 
vanninntak og utløp, farlige turbiner 
(kjøttkverner for utgående fisk/smolt) 
dårlige og manglende laksetrapper etc. har 
skapt store problemer for å kunne realisere 
frie vandringsveier som er EUs krav i 
deres vanndirektiv av 2000, approbert av 
norsk rett i 2007. 
 
 
 

 
 
Morten Kraabøl, her ved Hunderfossen 

I mulighetsrapporten lanseres flere måter å 
kunne få fisken forbi hindringene men til en 
pris i 7-siffer klassen. Et konkret forslag er 
å frakte gytefisk i tankbiler forbi de verste 
kraftanleggene, rive 5 av dem og legge 
fiskepipelines forbi anleggene nedstrøms. 
Ikke gratis dette heller. 
 
Til alt overmål er det påvist gyro i Vänern 
laksen. Men den tåler det gjennom 8000 år 
som ferskvannsfisk. Imidlertid vil den 
kunne være smittebærer for annen fisk på 
norsk side som ikke tåler det. 
Så der står saken i stampe. Ingen vet hva 
som nå skjer. I beste fall blir elven 
lakseførende om 500 år når resten av 
fiskebestanden blir motstandsdyktig mot 
gyro ! 
 
Morten Kraabøl rettet en innstendig 
anmodning til foreningene om å engasjere 
seg i spørsmål om revisjon av kraftanlegg i 
hht. EUs vanndirektiv. Vi må få noen nye 
ALTA-aksjoner for å påvirke myndigheter 
og forvaltningen av laks og innlandsfisk 
slik at større investeringer i gode fiske-
trapper gjøres. Uten store midler og vilje til 
gjennomføring kan frie vandringsveier for 
fisken ikke kunne gjennomføres.  
 
 
 

 
 
Fisketrapp som kan fungere (foto: Eva 
Thorstad) 

 
 
 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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11.12.14   Godt besøkt julemøte 
 
Mange nøt godt av den gode maten og 
alle kakene ! Foreningens julebord 
holder stadig meget høy standard.  
 
Det manglet intet på årets julebord, 
kanskje bortsett fra en verdig "storjuger". 
Vi får se om en dukker opp neste år.  
 
Men maten var som vanlig av topp kvalitet 
takket være mange gode bidragsytere fra 
foreningens egne feinschmeckere. Her var 
røkt, rakt og gravet fisk i varianter, 
hummerkabaret, kokt torsk, kokt ørret, 
krabbe, sik-kaker, gjeddekaker, 
medisterkaker og en nydelig ribbeside. Og 
så alle kakene da:  kransekake, bløtkaker, 
kremkake og nøtte/sara-bernhardt kake. 
 
28 deltagere synes vi var bra, men bordet 
tåler flere. Vår innbudte gjest fra Oslo og 
omegn fluefiskere, formann Peter 
Gøransson berømmet i sin takk for maten 
tale det bugnende bord og det 
overraskende faktum at så mange damer 
var tilstede ! Hyggelig. 
 
Geir Gundersen gjorde rede for rikets 
tilstand og det gode arbeid som har 
resultert i ny Holmenbod som nå er klar for 
innredning. Sekretæren fikk ros for sitt 
iherdige arbeid for å drive frem arbeidet 
med bua.  
Årets julepresang sto gamleformann Jan 
Johnsen for. Han ble behørig takket for å 
ha sjenket bua nytt IKEA-kjøkken. Leveres 
rett over nyttår. 
 
"Årets fiskere" , Anders Wold og Jan 
Johnsen ble æret med foreningens 
plaketter for hyggelige resultater med flue 
og annen redskap i marka og ellers i 
landet. Jans 1,6 kg. røye var største 
innmeldte fisk.  Det bør nevnes at styret 
gjerne ser at flere melder inn resultater fra 
sine fangster i nær og fjern omegn. Det gir 
inspirasjon til andre og viser at det er liv i 
leier'n (foreningen). 
 
Et hyggelig julebord på alle måter :-) 
 
 

Per Karlsen og Odd Eriksen, 2 av våre spreke 
90-åringer, hygger seg med Hans majestet 
”Ørreten”. 

 

 
 
 
28.11.14   Holmenbua nesten helt ferdig 
 
Da er bua ferdig fra snekkernes hånd. 
Kun et par dagers el-arbeider og 
rørkoblinger gjenstår.  
 
Vi er nå på jakt etter egnet innredning. Vi 
har allerede vært så heldig å få 18 
stablestoler, 2 møtebord, sofa og 
salongbord på plass helt gratis grunnet 
gode forbindelser fra medlemmene. Men vi 
trenger både lamper og hyller og ikke 
minst en kjøkkenbenk, kjøleskap og 
komfyr. Og egnede kursbord med 
sammenleggbare ben !  
 
Vi finner nok noe på Finn.no, men om 
noen vet om overskuddslagre så si ifra. 
Foreløpig er vi godt fornøyd og takker Tore 
Presthus og Johan Grønning for gode 
leveringer. 
 

 
 
Fra byggingen. Raske flinke snekkere satte 
opp bua på rekordtid. 
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14.11.14   OS Kastegruppe opp av 
dvalen 
 
Nytt styre valgt på årsmøtet som 
bevilget 30.000 til byggeprosjektet på 
dammen 
 
Ekstraordinært årsmøte i OSK ble 
gjennomført på Tåsen med 12 deltagere. 
Forrige årsmøte var i juni 2011 ! Etter det 
har verken årsmeldinger eller regnskaper 
blitt produsert. 
Ekstraordinært årsmøte aksepterte at 
regnskaper for de senere år var 
ufullstendige og at bankutskrifter for årene 
som viser liten eller ingen bevegelse kan gi 
et riktig bilde av virksomheten.  
 
Kassebeholdningen fra 31.12.2010 er 
også inntakt (kr. 592,60). Konto pr. 
31.12.2013 viser kr. 33.956,00 og 
tilgodehavende renter fra det oppsatte 
fond lyder på kr. 5.680,-, 
 
Extraord. årsmøte valgte 4 medlemmer til 
styret som er minimumskravet fra Oslo 
Idrettskrets og som også var praksis i 
årene 1999 - 2011. Geir Tidemandsen, 
Espen Mykløen, Åge Larsen og Viggo 
Kristiansen ble enstemmig valgt til styret 
som konstituerer seg selv.  
 
De fire ble oppfordret til å utforme 
vedtekter som bygger på de opprinnelige 
vedtektene som er bevart, og med senere 
kjente endringer. Dette fordi komplette 
nåværende vedtekter har gått tapt. 
 
Årsmøtet aksepterte videre at OSK 
bevilger 30.000 til byggearbeidene på 
Holmendammen som alle håper vil skape 
nytt liv og virksomhet på kasteanlegget. 
 
Møtet ble holdt i en positiv tone og med 
god stemning under ledelse av 
hovedforeningens nestleder Geir Granli  
og sekretæren Stein Wines.  
 
 
 
 
14.11.14   Skikkelig bra om ørretfiske 
med Svein Rødbergshagen 

Svein har vært hos oss flere ganger før. 
35 fremmøtte vitner om at de ikke har 
glemt at han kan formidle opplevelser 
som få andre.  
 
Programmet hadde tittelen "stor fisk og 
små fisk",men vi må innrømme at det ble 
mest storfisk ! Han begynte riktignok pent 
med ørretfiske i Rakkestad og "fjella" i 
Østfold der vi kjente oss igjen med normal 
markafisk. Vi lærte at her kan du begynne 
sesongen tidlig, allerede i april. 
 
Vi var relativt raskt over på Kola hvor 
Svein har fisket i 13 - 14 år. Inntil siste året 
var Sveins ørretrekord på stang 5,5 kg 
(riktignok med streamer !). Denne gang 
fikk vi en intens fortelling om, som også ble 
videoformidlet, hvordan han overlistet en 7 
kilos rugg med 5-er stang og tørrflue.  
 
Ellers mye fin åpen natur og spektakulært 
dyreliv på Kola. 
 

 
 
Svein liker storørret ! 

 
Videre bar det til Orkla i Trøndelag hvor vi 
fikk se live hvordan Geir Hansen 
(storfisker) håndterte en 10 kilos laks og 
senere kjøring av en 20-kilos fisk. Mao. 
ikke for oss vanlig dødelige. Men som 
Svein sier, er du mye ute og fisker ofte 
øker sjansen for stor fisk ! Og så må man 
som alltid være på rett plass til rett tid. 
 
Vi fikk også oppleve Eira  ved Eresfjord og 
hølene opp mot Eikedalsvannet. Her har 
det i gamle dager vært tatt laks på 36 kilo 
av engelskmenn, men det var før 
damutbyggingen opp mot  Sunndals-
fjellene (Aursjøen). Selvom vannstanden 
nå til dags er bortimot halvert tas det 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.arcticsilver.no/public/201406018755545550.jpg&imgrefurl=http://www.arcticsilver.no/pages.php?IDpage=ASI013&position=bottom&page=1&LAN=ENG&IDitem=83&h=531&w=900&tbnid=FPcuOi4eam9_vM:&zoom=1&docid=J0yw-HERqt5NeM&itg=1&ei=qqTGVP7nIsbDPLeAgaAJ&tbm=isch&ved=0CEMQMygXMBc
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fortsatt store fisker her i denne vakre 
Eikedalen. 
 
Vi har neppe hørt det siste fra Svein 
Rødbergshagen 

 

 
 
08.11.14   Sjøstrand i trøstesløst vær. 
 
Ingen fisk men mye vær på Sjøstrand 
 
Vi var 7 stk. i trøstesløst vær. 2 nye med- 
lemmer var positivt. Vi klemte oss godt  
sammen rundt bålet under gapahuken  
med staur og duk som Jan og Harald hadde  
laget i stand. Flere prøvde fiskelykken men  
denne gangen var det ikke tegn til liv. Selv 
skarven dro igjen etter et kort besøk. Vi så 
en sel i området. Den hadde kanskje forsynt 
seg allerede. 
Det ble snakket om å kanskje prøve noe nytt  
et annet sted. F.eks Sandebukta nærmere  
Drammen, eller et sted lenger sør på Hurum- 
landet, eller Drøbaksundet osv. Vi får se. Når  
fisket stadig svikter, må vi finne på noe nytt. 
 
 
 
 

Sept /okt/ nov - 2014 Holmenbua 
 
I flere notiser på nett har vi omtalt 
byggingen på dammen som kom i gang 
ca. 20.9. Ødegaard og Sterten med Hole 
Gravesevice som underleverandør må 
berømmes for  dyktig og rask jobbing….. 
 
 
 

 
 

Bua isoleres med 10+5 cm glava. 

 

 

 

OFA 2014 

 
2014 ble ikke helt sik som vi er vant til gjennom de siste 20 årene. 

Våren og sommerens rutiner gikk som normalt mht.vannprøver -  fiskeutsett etc. 

 

Men i løpet av året ble det bestemt at OFA må gjøre noe med vannsituasjonen til 

anlegget. Det er både dårlig vann og for lite vann. Ekstremværet slår til i Sørkedalen 

også, med stadig små flommer. Dette forurenser vannet.  

 

Det er nå bestemt  at det skal installeres et resirkuleringsanlegg. Dette gjør at vi får mer 

vann og renere vann. Da er det mulig å utnytte kapasiteten i Sørkedalen mye mer. Får 

vi tillatelse til å legge inn rogn av laks og sjøørret er det helt påkrevet at et slikt 

renseanlegg blir bygget. 

 

Så til våren (2015) kan det bli noe dugnadsarbeid på oss lagsmedlemmer på OFA-

anlegget i forbindelse med installasjonsarbeidene. Sommeren og høsten  gikk med til å 

tømme anlegget  for fisk. Både smått og stort. Så de som ikke får fisk til sommeren som 

kommer, bør finne seg noe annet å bruke tid og penger på….. det er bare å glede seg. 
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Stamfiske ble det altså ikke noe av sist høst pga. begynnende arbeider til vårens 

nyanlegg. Men mye laks- og sjøørretrogn har vi, og den skal ut i Akerselva til våren, så 

det går bra. 

 

 

 
 

Stamfisken det ikke ble noe av !  red. 

 

 

Referat fra ekstraordinært 

årsmøte i Oslo Sportsfiskeres  

Kastegruppe, 2014 
 

Sted:   Tåsen Seniorsenter 

Tid:  Torsdag 13. november 

2014,  kl.1800 

Tilstede: 12 av foreningens 

medlemmer   

 

Oslo Sportsfiskeres nestformann, Geir 

Granli ønsket velkommen. 

 

1). Konstituering. 

 

a) Godkjenning av innkallingen. 

  

Geir Granli og Stein Wines (OS 

sekretær) orienterte om bakgrunnen for 

innkallingen. Det siste kjente årsmøte i 

foreningens Castinggruppe ble holdt 

3.mai 2011. Regnskap og balanse ble 

behandlet og foreligger skriftlig med 

revisors signatur.  

  

Det har senere ikke vært noen aktivitet i 

OSK’s styre og det er kun 2 av 

styremedlemmene (Bjørn Anders 

Forberg og Hallvard Lid) som fortsatt er 

medlemmer. Bjørn Anders har blitt 

kontaktet om det ekstraordinære møtet 

men ønsker ikke lenger å ha noe med 

styret å gjøre. Hallvard Lid har vært 

behjelpelig med å skaffe seneste 

regnskaper men har ikke øvrige 

dokumenter som vedtekter og lignende. 

 

Det er ønskelig å skape nytt liv i 

Castinggruppen , velge et lovlig styre og 

starte med en økonomi som gjenspeiles 

av bankkonti og kassabeholdning og 

med en agenda som er nedfelt i 

vedtekter og etablerte forhold til 

Idrettskretsen og Castingforbundet.  

 

Det ble innledningsvis ved Wines og 

Granli redegjort for Castinggruppens 

forhold til hovedforeningen. Dette er 

Ellers er det solgt noen flere 

fiskekort  sist år. Og det 

trengs nå.  

 

Laksetrappen i Akerselva er 

ferdig og den virker. Kamera 

er montert, så til sommeren 

kan vi følge med på nett ! 

 
Erik A. 
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nedfelt i OS vedtekter som ble endret på 

årsmøte 21.3.2000.  

 

I fornyet formål står bl.a nedfelt at 

foreningen skal arbeide for  

 

-    fremme av sportsfisker-  

     ferdigheter ved kyndig rettledning i 

    valg og bruk av sportsfisker redskap. 
 

I fornyet medlemsparagraf står spesielt 

at:  

- Ethvert medlem er automatisk 

medlem i NJFF og i eventuelle 

medlemsgrupperinger som er 

organisert etter mønster utenfra, som 

Oslo Sportsfiskeres Castinggruppe. 

 

Castinggruppens opprinnelige vedtekter 

ble nedfelt 19.11.1959 og godkjent av 

OS hovedstyre dagen etter. Disse finnes 

skriftlig. Senere endringer i vedtektene 

har gått tapt.  

Imidlertid klargjorde OSK’s formann 

Øivind Dokken , Castinggruppens 

formål  i en tale under OSKs 20-års 

jubileums-middag på Holmenkollen  

3.11.1979 

 

Han uttalte at : 

 

”iflge vedtektene har kastegruppen to 

oppgaver 

 

- Å være OS’s instruksjonsutvalg for 

det praktiske fiske – en fortsettelse av 

det tidligere kasteutvalget 

 

- Å være et idrettslag tilsluttet Norges 

idrettsforbund gjennom det 

nåværende Castingforbund og Oslo 

idrettskrets. ” 

Det er viktig å merke seg dette. OSK er i 

dag registrert i Norges Idrettsforbunds 

medlemsbase under Oslo Idrettskrets og 

Castingforbundet.  Holmendammen er 

også registrert med idrettslig 

anleggsnummer  0301042502 i Oslo 

Kommune. Kontaktperson er Bjørn 

Anders Forberg. 

 

Denne  innkallingen er gjort på 

bakgrunn av kjente vedtekter. 

  

Innkallelsen ble godkjent.   
 

 

b) Godkjenning av dagsorden  
 

Dagsorden ble godkjent uten 

bemerkninger 
 

c) Valg av dirigent / ordstyrer med 

mer. 
 

Som ordstyrer ble valgt Geir Granli  

 

2). Årsberetning for 2011-13. 

 

Årsmelding foreligger ikke.  

Møtet aksepterer at det i perioden ikke 

har vært aktivitet som krever 

årsmelding.  

 

 

3).  Regnskap 2011-13. 

 

Det siste godkjente regnskap/ balanse 

for 2010 viser en balanse pr. 31.12.2010  

på  kr. 35 798,61 hvorav  

kassebeholdningen utgjør 692,50 og 

banksaldoen på kr. 32 890,11 inkl. 

renter.  

 

Det foreslås fra hovedstyret at 

bevegelser på bank- og kassebeholdning 

etter 31.12.2010 utgjør regnskap for 

2011, 2012 og 2013. Utestående 

fordringer på kr. 2 216 hvorav 2 096 er 

ikke overførte renter fra Casting-

gruppens fond. Kr. 120  avskrives. 
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Det har ikke vært bevegelser i kassa-

beholdningen. Bankkontoen ifølge 

utskrift, utgjør pr. 31.12.2013  

kr. 33 955,84 og  utestående fordringer 

kr. 5 679,90. Dette er  ikke overførte 

renter fra Castinggruppens fond. 

 

Bevegelser på foliokonto i perioden fra 

31.12.2010 til 31.12.2013 er kun 

bankrenter - og omkostninger. 

 

Balansen pr 31.12.2013 er dermed  

kr. 33 955,84 + kr. 5679,90 + kr. 692,50 

tilsammen  kr. 40 328,24. 

 

Det summariske regnskap m/ balanse pr. 

31.12.2013 ble godkjent. 

 

 

4).  Innkomne forslag  . 

 

Forslag  fra OS hovedstyre. 

 
”Det foreslås at kr. 30.000.- fra 

Castinggruppens folio-konto overføres 

Hovedforeningen som tilskudd til 

foreningens byggeprosjekt på 

Holmendammen.” 

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

5).  Kontingent. 

 

Det betales ingen særskilt kontingent til 

Castinggruppen da de heller ikke betaler 

kontingent til idrettskretsen.  

Kontingentforholdet ble  klartgjort  

ifbm. hovedforeningens 

vedtektendringer  i 2000.  

 

6).  Budsjett. 

Det ble ikke vedtatt noe budsjett for 

2015. Det ble dog anmodet om at 

utestående fordringer overføres til 

OSK’s foliokonto fra fondskontoen i 

hht. forutsetningene ved opprettelse av 

fondet. 

Regnskap 2014 / budsjett for 2015 

forutsettes avholdt før 1.5.2015. 

 

7). Valg av nytt styre 

 

Medlemmer til styret ble 3 foreslått fra 

salen. En var forspurt på forhånd. 

De foreslåtte ble valgt med 

akklamasjon. 

 

Etter valget er styret sammensetning 

som følger. 

 

Styret: 

 

 

Styremedlem Geir Tidemandsen  

Styremedlem Espen Mykløen  

Styremedlem:  Åge Larsen     

Styremedlem: Viggo Kristiansen 

    

Valgkomiteen er sammenfallende med 

hovedforeningens valgstyre. 

 

Det nye styret konstituerer seg selv i 

hht. gjeldende vedtekter for OSK. Styret 

ble av årsmøtet oppfordret til å utforme 

vedtekter som bygger på de opprin-

nelige OSK vedtektene som er bevart og 

med senere kjente endringer. Dette fordi 

komplette nåværende vedtekter har gått 

tapt. 

 

 

Årsmøtet hevet kl. 1855. 

 

Stein Wines / Geir Granli     
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Årets fiskere 2014. 
 

På julemøte i desember ble Jan 

Johnsen og Anders Wold hedret 

med plakett og god omtale for sine 

fangster. 

 

 
    

 Jans smellfeite røye på 1.6 kg. 

 

 

 

 
 

En av Anders pene ørreter i pene 

omgivelser 
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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  

Returadr: 

Oslo Sportsfiskere 

Boks 989 – Sentrum 

0104  Oslo 

http://www.oslosportsfiskere.no/

