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Fra fjorårets foreningstur til Hardangervidda. 4 av gutta foran kveldens steinbu-innkvartering, på 

utflukt mot Geitvassdalen. (foto Geir Gundersen) 
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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  10.3.2015 

Funksjon          Navn                             Adresse                                                         Mobil  / tlf. 

Formann: Geir Gundersen              Tyrihansveien 6, 0851 Oslo                            97151079  

                                                                Geirhg@amatoren.no                                                                                      

Nestformann: Geir Granli  Seljeveien 5, 0575 Oslo                                   90953450   

                                                                geir.granli54@gmail.com                                                          

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 Simen Corneliussen      Amtmann Meinichs gate 3, 0482 Oslo            93267103 

                                                                djnemis@gmail.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: Harald Andersen            Colletsgate 25, 0169  Oslo                              99208579 

                                                                  h.andersen@getmail.no 

Suppleant: Johan Grønning    Bjerkebakken 38 A, 0757  Oslo                      92239408 

                                                                  Job-gro@online.no  

 

UTVALG 

Møteutvalg:   Erik Andersen,  Geir Granli, Viggo Kristiansen  

Turutvalg:   Faste turer (Geir Gundersen, Simen Corneliussen, Harald Andersen)  

OFA-oppmann:               Erik Andersen 

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

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

Vaktmester dammen:   Stein Wines, assistent : Johan Grønning 

Skolekontakter:                Harald Hovde  

Ungdomsutvalg:   Simen Corneliussen, Adrian Myhre  

  

REVISORER 
Tore Raaer,   

 

VALGKOMITE 
Odd Eriksen, Espen Mykløen, Harald Andersen 

 

CASTING-STYRET  (fra november 2014)  
Espen Mykløen, Geir Tidemandsen, Viggo Kristiansen, Åge Larsen 
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Formannen har ordet 

 

Godt nytt fiskeår til dere alle. Omsider 

har kulda og vinteren kommet. Til glede 

for noen og til frustrasjon for andre. Er 

det bare meg, eller kommer vinteren 

senere for hvert år som går? Fjorårets 

fiskesesong kan vel betegnes som midt 

på treet for min egen del. Den tok seg 

dog opp på høsten, og ble avsluttet med 

noen fine sei på Sørlandet i begynnelsen 

av desember. Krysser fingrene for at 

sesongen i år blir bedre, og at vi ikke får 

en lang og kald vår som i fjor.  

Styret har allerede planlagt en del 

aktiviteter for vinteren og våren, og vi 

tror det vil falle i smak for våre 

medlemmer. Vi begynner med et 

foredrag med Knut Johan Ruud på 

Tåsen i januar. I februar deltar vi 

sammen med Oslomarka JFF, med 

familiedag på Lyseren med isfiske. I 

slutten av februar kommer Ole-Håkon 

Heier og holder et foredrag om artsfiske 

på Tåsen.  Artsfiske har hatt stor 

popularitet de siste årene og Ole-Håkon 

er en av foregangsmennene på feltet 

med over hundre arter på 

samvittigheten. Dette tror vi blir et 

spennende foredrag, og kanskje flere 

blir bitt av denne fiskebasillen. 

 Utover foredragene, fortsetter vi som 

tidligere med kastekurs på dammen når 

våren kommer. Vi har berammet et kurs 

i april og et i mai, og jobber med et kurs 

i praktisk fluefiske også. Videre jobber 

Geir Granli, sammen med Bent Nydal, 

om å finne et egnet lokale for innendørs 

kastetrening på vinterhalvåret. Her 

håper vi å få med fylkeslagene i 

Akershus og Oslo til å hjelpe med 

finansieringen.  

Også i 2016  satser vi på turer i både 

inn- og utland, først ut er sjøørretturen 

til  Gräbbestad i begynnelsen av april. 

Denne turen sammen med Oslomarka 

JFF i fjor var en stor suksess, og gjentas 

i år. Vi har plass til flere fra Oslo 

Sportsfiskere, og turen blir sterkt 

subsidiert fra foreningen. Vi gjentar 

også turen Halne på Hardangervidda, og 

håper på bedre temperatur og fiske enn i 

fjor. Denne turen vil også bli godt 

subsidiert fra foreningen, og har du ikke 

fisket på Hardangervidda før anbefaler 

jeg at du blir med. 

Den nye bua på Holmendammen har nå 

vært i drift i et år. Vi har fått mange 

positive tilbakemeldinger og styret 

synes bua fungerer utmerket. Den blir 

nå brukt hele året, slik som planlagt. Det 

blir holdt styremøter der gjennom hele 

året, og vi har også begynt med 

bindekvelder i vinterhalvåret. Første 

bindekveld blir 14.januar, og er åpen for 
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både nybegynnere og viderekommende. 

Hvis du har forslag til aktiviteter vi kan 

ha på bua, mottas dette med stor takk. 

Når det gjelder selve eiendoms-

forholdene på dammen og kommunen, 

er dette en sak som trekker ut i tid. Vi 

hadde håpet å få en avklaring fra 

kommunen før 2016, men det skjedde 

ikke. Vi må bare smøre oss med 

tålmodighet nok en gang, og la den 

byråkratiske mølla male videre. 

Håper alle får et godt fiskeår i 2016, og 

at vi treffes enten på Tåsen, dammen 

eller en av de mange turene vi skal ha i 

år. 

 

Bare et kast til. 

Geir H. Gundersen. 

Formann 

 

 

 

 

Ørret fra Hardangervidda.  Foto Geir Gundersen  
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Klubbmøter  

Oslo Sportsfiskere våren 2016 

 

Alle møter avholdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66 

Møtene begynner kl. 1900.  Merk at møtene er på torsdager. 

 

Møt opp og bli inspirert av gode foredragsholdere og bruk anledning til gode samtaler 

med andre i foreningen om fisketurer og planer for kommende sesong. Møtene våre er 

treffstedet når vi ikke er på  Holmendammen.  

 

- -   -   - 

Torsdag  28. Januar ”OFA og stemmeretten” /  ”Fluefiske ” 

 

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 17.3 

 

Kl. 1900 kommer Knut Johan Ruud-Sandal,  med et billedkåseri rundt temaet  

"Verden rundt med kone, barn og fluestenger",  
 

 

 
 

 

 

Mannen, myten og legenden Knut Johan Ruud-
Sandal forteller om det gode liv som fluefisker. 

 Det blir ørretfiske gjennom en sesong, som 
inkluderer alle fire årstider, minst tre verdens-deler og 
hvordan tingene løses når du har en kone som er 
minst like ivrig fluefisker som deg selv og et lite barn 
hengende på magen, litt i veien for dobbelttrekket.  

Knut Johan bor i Spikkestad og når han ikke er med 
familien i en ørret elv med tunge klekkinger, jobber 
han som prosjektmedarbeider i NJFF.  

Han skriver både tekniske og livsstils orienterte 
artikler om ørretfiske for flere blader, med en helt 
særegen språklig og humoristisk frodighet. Han har 
fisket siden han kom til verden og har gjort det 
samme valget for sin datter. 
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Torsdag 25. Februar.    

 

Vi får besøk av Ole-Håkon Heie som vil snakke om   ”Artsrikt fiske”.  

 

 

 

 
Ole Håkon har flere norgesrekorder 
på spesielle fiskesorter. 

 

 

 

Tirsdag  29. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre viktige datoer å merke seg 

OFA – årsmøte        NJFF fylkeslagets årsmøte 

torsdag 17. mars               tirsdag  15. mars 

Haraldsheim  Linderudbanen 

Ole, 41 år, er artsjeger og specimen-

fisker.  skribent og forfatter. Han har 

nylig utgitt boka ”Hekta på fiske.” 

Fisker over store deler av landet med et 

mangfold av metoder. Dette har 

resultert  i 110 ulike arter notert i 

fiskejournalen.  Jobber til daglig som 

NJFFs fylkessekretær i Østfold 

Sier om seg selv:  

”Forsøker å få flest mulig arter på stang 

og krok, og størst mulig eksemplarer av 

hver av disse artene. Ingen fisk for 

liten, ingen for stor. Den metoden som 

mest sannsynlig gir det jeg vil ha, er 

den jeg bruker”. 
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Klubbaktiviteter  1. halvår 2016  

Styret har laget en ”rullerende kalender” som viser en rekke aktiviteter utover. Listen er 

notert i lettere spredt orden, men gir en god oversikt over hva vi tenker oss utover. 

 

Se spesielt vårt mål om å gjennomføre fluebinderaktiviteter  på dammen hver 14.dag i 

vinter på torsdager. Dette begynner allerede torsdag 14. januar. Følg med på Facebook 

og www.oslosportsfiskere.no  for å få med detaljer , endringer og nye aktiviteter ifht. 

planen nedenfor. 

 
 

Rullerende Kalender 2016  

 

Fluebindingsdager Torsdager, hver 14.dag. Start 14.1. Fritt oppmøte. 

    

Styremøter:     23.11 – 4.1 – 8.2 – 7.3 (mandager) 

Medlemsmøter:    28.1 – 25.2 – 29.3  (torsdager -  årsm. tirsdag,).  Korrigert med Tåsen  

    28.1 – Knut Johan Ruud om fluefiske mv. 

    25.2 – Ole-Hakon Heier om ”Artsrikt fiske” 

 

Dugnad dammen: tirsdag 19.4 

 

Damåpning:  tirsdag  3.5 

 

Kurs dammen: 27-28.4  (onsdag/torsdag) 

11-12.5  (onsdag/torsdag) 

 

   Oppfølging med praktisk fiske i juni (tiden 9 – 12.6) 

 

Barn og ungdom Egen plan for pilkekurs / fiskeskole etc. ved Harald Hovde 

 

   30.4 – 1.5 Tilbud til ungdom v/ Oslomarka. Fisketur Bergholmen 

 

   7.2 (Søndag) Tilbud til barn/ungdom om isfiskedag.  Arr. Oslomarka og OS 

 

   11-14.8.  Tilbud til ungdom om Vidda-tur til Tinnhølen. Arr. Oslomarka    

 

 

Isfiske- mesterskap Klubbmesterskap engang i februar når det er is. 

                       

Årsmøter mars  Fylkeslaget 15.3,   OFA 17.3,    OS 29.3 

    

Greppestad 1.-4.4 Sjøørrettur i Sverige v/ Saltviks camping. Vi har 5 hytter sammen med  

   Oslomarka 

 

Langåra  21.4  -   Sjøørrettur v/. Dan Otto Isachsen. Fra båthavnen ved Vollen i Asker 

 
 

Familiedag  mai/juni Vi tenker oss en søndagsamling på Holmendammen en gang i mai/juni 

 

 

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Holmen- 

dammen  28-29.5     NM fluekasting. Vi melder vår interesse til Castingforbundet v/gen.sekretæren 

  

Sommertur 

 uke 33    Hardangervidda  Halne,   13.8 – 20.8. Egenandel kr. 500. Påmelding  

   stein-wi@online.no el Geir Gundersen  

   

 

Holmendammen 

Fylkesmesterskap  tirsdag 23.8    fluekasting inkl. klubbmesterskap. 
 

Kastetreff   

 Holmendammen   Dette legges til  lørdag 10.9. Kontaktperson Geir Tidemandsen. 

 

 

Harrtur  Helgen 16-18.9 (Kvile camping v/ Rena ). Påmelding til  Geir Granli. 

 

 

________    0 0   _________ 
 

 

Morgenstemning  Sjøstrand  (Foto Stein Wines) 

  

mailto:stein-wi@online.no
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere & Castinggruppen 
 

Tirsdag  29. mars 2016 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.  

d) Kontingentandel 

e) Budsjett 

f) Valg  

- styret i hht. § 8  

-  styret i OSK i hht. OSK’s forslag 

-  2 rådsmedlemmer i hht. § 9 

 -  utvalg/komite-medlemmer etter behov 

Av styrets medlemmer er følgende på valg:  

Nestleder,  Geir Granli              

Kasserer,  Erik Andersen 

Styremedlem,  Kjell Grønningen 

Suppleantene , Viggo Kristiansen, Harald Andersen, Johan Grønning 

Av rådets medlemmer er Knut Vadholm og  Harald Julsrud på valg 

Under punkt d) vil OS styre foreslå, i hht. ønske fra Castinggruppen (OS Kasteutvalg), 

at OSK’s styre på 4 medlemmer blir samordnet med det styret som velges for 

moderklubben. 

Andre 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 2015 

 
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2015 

bestått av 

 

Formann:  Geir Gundersen 

Nestformann: Geir Granli 

Kasserer:  Erik N. Andersen 

Sekretær:  Stein Wines 

Styremedlem: Kjell Grønningen 

Styremedlem: Simen Corneliussen  

 

Suppleant:  Viggo Kristiansen 

Suppleant:        Harald Andersen  

Suppleant:  Johan Grønning 

 

Det ble i 2015 avholdt 10 styremøter  og  

64 saker ble behandlet. Dette er på linje 

med forrige år. Delesaken overfor 

kommunen har fortsatt vært til hodebry 

for styret, og den er ikke avgjort ennå i 

de kommunale irrganger. Vi tolker det 

positivt.  

Kurs og aktiviteter på dammen har vært 

styrets hovedprioritet gjennom året og 

dette har vært en ubetinget suksess i det 

forløpne år. 

Styret har videre jobbet for å realisere 

tankene nedfelt i seminardokumentene 

fra de seneste år. Vi har lyktes med dette 

når det gjelder Holmenbua og utnyttelse 

samt reorganiseringen av Casting-

gruppen.  I fortsettelsen må vi prioritere 

medlemsvekst,  forenings-profil og 

samarbeid med andre. Her er det mye å 

henge fingrene i.  

 

Representasjon 

 

Blant klubbens medlemmer sitter Jon E. 

Dahlen som medlem og Erik Andersen  

som varamedlem i OFAs styre. Erik 

Andersen er OA i OFAs område 2. 

Geir Gundersen er styremedlem i 

Fylkeslaget, Fylkes-fiskeveileder og 

leder av fiske-utvalget. Carl Stiegler 

sitter også i Fylkeslagets fiskeutvalg. 

Stein Wines er med i OFAs valg-styre. 

 

På NJFF’s tillitsmannskonferanse på 

Elverum deltok Geir Gundersen, og Geir 

Granli. På NJFFs landsmøte deltok Geir 

Gundersen. 

Medlemmer 

Medlems-tallet i foreningen er fortsatt 

til bekymring siden den nedadgående 

tendens ikke er snudd. Vi har fått en del 

nye medlemmer i år hvilket er gledelig, 

men avgangen har vært vel så stor. 

 

Ved årsskiftet var vi 226 medlemmer 

mot 233 i fjor.   

 

Castinggruppen / Oslo Sportsfiskeres 

Kasteutvalg (OSK) 

 

I styret for OSK sitter Geir 

Tidemandsen, Espen Mykløen, Åge 

Larsen og Viggo Kristiansen.  Styret har 

konsentrert seg om noen viktige 

arrangementer på dammen som 

Fylkesmesterskapet i fluekasting og 

”Mattis”- dagen. Kastetreffet på høsten i 

fjor var vellykket med profesjonell 

instruksjon og hyggelig samvær. Treffet 

blir lagt litt tidligere i september i 2016. 

 

I brev til OS-styret av februar 2015 

ønsker Kasteutvalget at OS-styret skal 

fungere også som styret for OSK for å 

unngå byråkrati. Dette tas opp på 

årsmøtet 29.3.2016. 

De ønsker videre å presisere sitt formål 

ved følgende programerklæringer: 
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- Utvalgets oppgave er å markedsføre og gjøre 

sporten kjent for flest mulig interesserte 

(rekruttering).  

- Drive instruksjon og legge forholdene til rette 

for aktive kastere, bidra ved konkurranser m.v. 

og selv ta initiativ til tiltak som kan bedre 

rekrutteringen til castingsporten.   

- Årsmelding for å dokumentere aktiviteten i 

utvalget utarbeides hvert år.  

- All aktivitet i utvalget skal godkjennes av 
styret i OS 

 

Klubbmøter  

 

Vi har som før avholdt 6 klubbmøter 

inklusive julemøtet og årsmøtet . De 

faglige møter på Tåsen har vært 

gjennomgående meget gode med godt 

besøk av medlemmene (i snitt 29 

tilhørere). 

Morten Kraabøl startet opp med status 

på prosjektet med å få fri vandring av 

Väneren-laks til Femunden , dernest 

fikk vi mange gode råd om ørretfiske i 

marka v/ Adreas Lium. På høsten fikk vi 

høre Øivind Dokkens opplevelser med 

fluestang på Kamsjatka i Russland og til 

slutt Magnus Riksfjords instruktive 

kåseri om Sjøørretfiske på Fyn. 

 

Gode foredrag koster penger, men det er 

det verdt og Styret vil fortsette på denne 

linjen. 

 

På Julemøtet var det også i år 28 

deltagere, og de gikk ikke sultne hjem.  

Standarden kan vi ikke redusere på. Alle 

bidragsytere skal ha stor takk igjen. Ikke 

minst øl-bryggerne som med sitt 

hjemmebrygg satt en spesiell spiss på 

årets bord. 

  

 

 
 

Eget øl på julebordet. 

 

5 fiskere ble på julemøtet  hedret med 

”årets fisker”-plaketten. Harald Hovde, 

Dan Otto Isaachsen, Simen 

Corneliussen, Erik Andersen og Kjell 

Grønningen fikk hver sin pris. 

Det er alltid moro å få omtalt og 

berømmet sine bestrebelser med godord 

på julemøtet og med overrekkelse av 

plakett. Det gir også inspirasjon til 

andre. 

 

Vi regner med at vi i 2016 får enda flere 

innmeldinger av fangster. Og husk at 

fisk tatt i sjøen også teller med i 

konkurransen.  

 

Årsmøtet foregikk rolig og balansert 

med 21 deltagere. Styret mottok flere 

innspill om både økonomien og den nye 

buas bruksmønster. Styret har fulgt opp 

dette. 

Alle valg til styret ble gjort med 

akklamasjon i hht. valgkomiteens 

innstilling. Simen Corneliussen er ny i 

styret mens Harald Andersen er ny på 

suppleant-plass.  

 

 

Aktiviteter i 2015  

 

Årets program har fulgt et tradisjonelt 

men omfattende mønster.  

Kursvirksomheten på dammen har vært 

spesielt intensivt med hele 5 kurs. To 
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ordinære, ett for viderekommende, ett 

for barn/ungdom og ett lukket kurs for 

en egen gruppe via et event-selskap.   

Geir Granli  takkes spesielt for dyktig 

ledelse og orden på instruktørteamet, 

Geir Gundersen for sin kreative 

organisering. 

 

Aktiviteter med barn knyttet til isfiske 

ble heller ikke i 2015 gjennomført som 

vi ville. Vær og utrygge isforhold var 

nok en gang det som ødela. Styret gir 

ikke opp de gode forsetter og setter sin 

lit til en ”ny istid”  i 2015.   

Hyggelig er det dog å merke seg at 

fylkeslaget har kunnet benytte anlegget 

til sommerlige aktiviteter for barna.  

 

Det har vært noe bedre interesse for 

foreningens tradisjonelle aktivitetstilbud 

i forhold til tidligere år. På sommerens 

foreningstur til Hardangervidda deltok 

hele 11 medlemmer. Turen gjentas i 

2016  selv om fiske var så som så. Dette 

tror vi skyldtes været som sikkert blir 

bedre i 2016.  

På Sjøstrandturen var også oppslutt-

ningen meget god med 14 deltagere. 

Fisken så vi riktignok lite til.  

 

Sjøørrettur til Svenskekysten og  til 

Langåra ble gjennomført greit, mens 

Harr-turen til Rena regnet bort. Turene 

gjentas i 2016. Vi tror dette er turer som 

treffer medlemmene. Været er man dog 

ikke herre over. 

Ifbm. kastekursene er det også 

gjennomført en oppfølgingsaktivitet 

med praktisk fiske. Dette mener styret 

må gjøres enda mer ut av og vil være 

egnet til rekruttering av nye 

medlemmer.  

 

Fylkesmesterskapet i fluekasting ble for 

3. gang arrangert på dammen med en 

liten krets av iherdige kastere. Igjen var 

været ikke på lag med arrangørene, men 

arrangementet er kommet for å bli. Det 

er jo samtidig klubbmesterskap. Denne 

gang var det Jan Myhre som ble mester 

med Terje Nilsen på 2. plass og Espen 

Mykløen på tredje. Vi gratulerer.  

 

Årets Fylkesmester og Klubbmester i 

isfiske ble Harald Hovde. Mesterskapet 

gikk på Lyseren 22. februar.  OS tok 

også seieren i lagmesterskapet. 

Vi gratulerer også Knut Vadholm som 

til noens overraskelse ble Nordisk 

mester i isfiske, veteranklassen . 

Mesterskapet gikk i Sveg i Härjedalen, 

Sverige. Knut var også med på det 

seirende 3-mannslaget i veteranklassen. 

 

NM i fluekasting gikk igjen på dammen 

denne gang under gode forhold og 

forbedrede faciliteter. Bortsett fra at 

dotanken gikk full var det et vellykket 

arrangement og med mange gode 

hjelpere fra vår forening. Gode inntekter 

gav det også. 

 

For øvrig:  Stor takk til alle som har stilt 

opp på kurs, alle som har bidratt til 

istandsettelse av den nye bua, til 

foredragsholdere, til  turdeltagere  og til 

de som alltid stiller på dammen med råd 

og dåd. Det er dere som stiller opp som 

driver foreningen.   

  

Fast Fisk 

 

Fast Fisk kommer fortsatt  med 3 

nummer i året som ser ut til å 

tilfredsstille et behov utover Facebook 

og web-satsingen som nå kommer.   

Bladet dokumenterer vår virksomhet på 

en annen og mer varig måte enn 

elektroniske løsninger. Som et 

supplement til web-løsningers  dags-
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aktuelle informasjon og 

kommunikasjon, fungerer bladet 

akseptabelt.  

 

Portutgifter har gått betydelig ned etter 

at bladet nå distribueres pr. e-post. Som 

følge av dette og et mindre trykket 

opplag ser vi at et blad i farger (FastFisk 

no.3/2015) gir et helt annet tiltalende 

utseende og inntrykk. Fast Fisk i farger , 

som også er blitt rimeligere å produsere, 

vil derfor bli gjennomgangsmelodien i 

fortsettelsen.  

Redaktøren takker for nødvendig hjelp 

og gode bidrag til bladet av de som har 

blitt spurt og som stadig vekk leverer. 

 

Holmendammen 

 

Bryggene og det ødelagte brokaret fra 

2013 var ved årets begynnelse en  

bekymring for kaste-aktivitetene på 

dammen . Dette ble løst på senvinteren 

2015 når isen endelig la seg ordentlig.  

Ultimo februar  utnyttet en 7-manns-

gruppe de gode forholdene til å jekke 

opp og rydde / reparere brokaret med 

isen som underlag for jekken.  

Dette var en lettelse for styret og alle 

som bruker bryggene aktivt. Gjennom 

hele året har bryggene fungert godt 

under alle kurs, NM og Fylkes-

mesterskap. 

 

Holmenbua ble åpnet med stil 5.mai. 

Mye fint folk fra samarbeidspartnere , 

forbundet, OFA , Sparebankstiftelsen, 

osv. I tillegg demo ved T. Aarkvisla og 

J. Strandberg. Og gratis kaffe / kaker var 

det til alle.   

Mange var der og gledet seg over de nye 

lokalene. Det dårlige været ble mindre  

viktig.  

Gjennom sesongen har bua fungert godt 

og har ikke minst vært godt besøkt. 

Også av utstyrsleverandører. Utvidet 

høst og vinterbruk har vært diskutert og 

til dels påbegynt med fluebinderkvelder 

helt oppunder jul. Dette fortsettes i 

2016. 

Vann og avløp fungerer og vask/ 

vedlikehold er blitt forenklet. Veldig 

praktisk med et ordentlig kjøkken og 

mer plass. 

En utfordring  er vanntilførselen og 

behov for hyppigere do-tømming. 

Vanntilførsel gjennom frakt av vann for 

påfyll i lokal cisterne er ingen god varig 

løsning. Styret vil utrede mulighet for 

tilslutning til offentlig vann.  

 

Finansiering av bua gikk greit i 2014 

grunnet salget av Preuthun,  godt 

driftsoverskudd og frigjøring av 

Casting-midler. Likviditeten inn i 2015 

var likevel bare slik at det var 

nødvendig med finansielt måtehold. 

Ytterligere midler ble frigjort fra 

Castinggruppen i påvente av momsfritak 

og byggetilskudd fra Bymiljøetaten som 

foreningen søkte om. Dette var 

imidlertid avhengig av forhold som 

kommunen ennå ikke har klarert. 

Forbauselsen var imidlertid stor da både 

momsfritak og spillemidler i tur og 

orden på ettersommeren og høsten ble 

overført vår konto.  

Vi har dermed midler til å gjøre mer 

med bua. 

 

Informasjon /  Facebook  og 

www.oslosportsfiskere.no 
 

Vi har snakket lenge nok om nettsider 

som ikke er gode nok og med 

manglende frihetsgrader. Vi er på 

Facebook  og det fungerer greit. Det 

fungerer på et vis også på www, men vi 

må få en bedre sømløshet, samspill og 

en etterlengtet modernisering av web-

sidene. Det greier vi ikke selv. 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Styret vil i 2016 anmode om at årsmøtet 

aksepterer en investering i nye nettsider 

som lettere lar seg administrere og 

vedlikeholde.  

Økonomien 

Økonomien var noe anstrengt tidlig på 

året, men Grasrotmidler og ekstremt 

gode kursinntekter har reddet 

likviditeten. Sammen med de siste 

overføringer fra Castingfondet har 

virksomheten kunnet blomstre og en del 

etterarbeider på bua kunnet gjennom-

føres. Dette  har resultert i et betydelig 

driftsunderskudd i 2015 i størrelses-

orden minus   21.000,- 

Samtidig har vi hatt ekstraordinære 

inntekter på over 730.000 (!!) grunnet 

spillemidler,  momsfritak og andre 

overføringer. Grunnet manglende vedtak 

om egen festetomt, som stadig er til 

behandling i kommunen, vil styret 

foreslå en avsetning til mulig tap på 

fordringer i størrelsesorden kr. 445.000 

(spillemidlene). Momsfritaket går til 

Holmenbuas fond.  

Vi ønsker også å nedskrive verdien av 

bua med kr. 400.000 slik årsmøtet i 

2015 anbefalte. 

 

Styret. 

 
 
 
  

 Høst i Nordmarka 
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Høstutflukt til Nordmarka nordvest. 

v/ Kjell Grønningen 

 

Store deler av september ble svært så 

regnfull og min jakt etter ørret bar sitt 

tydelige preg av det. Verken fisk eller 

fisker liker at det er for mye vann. 

Dårlige fangster med andre ord. 

Jeg tok meg noen dager fri i 

begynnelsen av oktober og planla tre 

dager med utgangspunkt  

parkeringsplassen ved Damtjern rett opp 

fra Åsa ved Steinsfjorden. 

Dette er et glimrende utgangspunkt 

spesielt  for turer til områdene i 

kartbladene 2 og 7 i fiskekartboka til 

OFA.  

 

Det er ganske så behagelig å starte turen 

på 500 meter i steden for nede på flata i 

Sørkedalen for eksempel. 

Overdrevent mye svetting er alltid greit 

å unngå, for høsten kan være kald og 

lunefull, og fuktig undertøy er dårlig 

butikk når man står der oppe ved vannet 

i sju plussgrader og vind fra alle kanter. 

Sekken var pakka til randen, sykker`n 

var klar, og av gårde føyk jeg i retning 

Storflåtan og ende-stasjonen oppe ved 

Langtjernet, som skulle bli min teltplass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Været var fint og mildt, så drøye timen 

og endel tråkk seinere var jeg endelig 

framme ved teltplassen ved vannets 

vestbredde.  

Klokka var blitt ti så her var det ingen 

tid å miste. 

En liten time seinere satt jeg igjen på 

sykker`n og trilla nordover den lille 

kilometeren opp og ned til Fagervannet. 

Her hadde jeg fått noen gode stalltips 

om den såkalte Johnsen-myra i sørenden 

som visstnok alltid leverte fisk. 

I hvert fall hvis du bruker  ”Vi Menn”- 

flua, noe jeg prøver å unngå. Mulig jeg 

må begynne med det. 

 

Det var utrolig fuktig både inne i skauen 

og ikke minst ute på myrene, så her 

måtte man være forsiktig for å unngå 

plumping og andre våte krumspring. Det 

er ingen spøk å tråkke i gjennom i en 

bunnløs myr helt aleine langt fra folk. 

Værmeldinga hadde lovt meg lite vind, 

ti tolv varmegrader og sol. 

Dessverre bomma vedkommende 

melder totalt på vinden som plutselig 

kom hardt og brutalt fra sør-vest, noe 

som gjorde at de ørretene som hadde 

stødig og fast vaka på klekkende 

fjærmygg plutselig forsvant, for hvem 

kan vel se ørsmå innsekter på en krusete 

vannflate? 

 

To timer seinere var forholda akkurat de 

samme og uansett hvor jeg prøvde meg 

var det vind med medfølgende små 

bølger. Meget irriterende. 

 

Etter tre timer ga jeg opp og satte kursen 

opp mot Svartdulp, en knapp halvtimes 

gange, et meget pent lite vann med 

myrer rundt det hele, men med masse 

overvann og store muligheter for å få 

seg et ufrivillig bad. Det vaka en og 

annen fisk  på det som så ut som 

fjærmygg og vårfluer, en og annen 

høstmaur var også å se ute på vannet. 

Det ble et par småtasser som fikk 

friheten tilbake. 
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Og vinden var fortsatt plagsom... 

Dro etter hvert ned til teltet ved 

Langtjernet og "lagde meg" dagens 

middag som bestod av Real turmat og 

knekkebrød, skylt ned med kaffe og 

vann. Aldri smaker vel maten så godt 

som inne i skauen. Planen var å 

kveldsfiske rundt hele Langtjernet og 

sånn ble det. 

 

Det man ikke bør få ved dette vannet er 

hard nord eller sønnavind. Jeg opplevde 

begge deler i løpet av ettermiddagen og 

kvelden... 

Dermed var det ikke noen annet å gjøre 

enn å krype inn i sovepåsan allerede i 

21.00 tida. Mørkt var det blitt, vinden 

var fremdeles ubehagelig og fisken var 

alle andre steder enn i nærheten av mine 

fluer. Selv harving med stor caddis ga 

null og niks med påslag. 

 

Natta ble kaldt og hustrig, en manne-

vond elg lagde et helvetes spetakkel på 

den andre siden av vannet, og jeg har 

vel sovet bedre, men det var ikke fritt 

for at jeg gleda meg som en unge til å 

stå opp til havregrøt og kaffe. 

 

07.00 "spratt" jeg opp og satte i gang 

med laging av frokost med stivfrosne 

fingre, ingen behagelig øvelse. Og 

vinden? joda, den kom fra nord og den 

kom fort... Planen for denne dagen var å 

gå ned til sørenden av Spålen for så å 

bevege meg oppover mot mine 

favorittvann Tvetjerna. 

 

Det er ikke der man forventer å få den 

største fisken, men naturen er fantastisk, 

mystisk og ikke minst historisk. 

Fra dette området har jeg blitt fortalt 

mange historier fra gamle dager, ikke 

minst fra medlem Odd Eriksen som 

seinest på julebordet i desember erindra 

om friske turer på 40-tallet og om ørret 

opp til seks sju hekto. Og om svømme-

turer med sekkene på huet over til øya i 

Spålen...Min pers der oppe er en rakker 

på nesten halvkiloen,  i det nordre 

vannet for rundt sju år siden. 

 

 
 

Parti fra Spålen 

 

Turen fra Langtjernet tok to strabasiøse 

timer og vel oppe ved Tvetjerna var det 

så vasstrukkent at det nesten var umulig 

å komme seg i posisjon for kasting – for  

skauen står tett på der oppe hvis man 

ikke greier å lure seg litt ut på myrene. 

 

Etter mye om og men fant jeg meg en 

fin plass i nordenden hvor jeg hadde 

blitt vàr en tilsynelatende fin fisk som 

var oppe og vaka på noen små flyve-

maur. Vindstille var det også, helt 

perfekte forhold  med andre ord. 

 

To timer seinere hadde jeg fått lurt opp 

to i det nordre og en fresk halvliten 

krabat i det søndre etter det som på godt 

norsk kan karakteriseres som "god 

sport". 

Da smakte det godt med lunsj mens 

tankene gikk tilbake til gamle dager og 

hvordan det må ha vært her oppe den 

gang. 
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Ganske så likt ble min konklusjon – det 

er det som er fint med naturreservater – 

ting forblir stort sett som de er og var. 

Gid det hadde vært sånn nede i byen 

også... 

 

Tre brødskiver, to kopper saft og en 

kaffe seinere var jeg klar for nok et 

forsøk nede i nordre Tvetjernet, selve 

gromvannet av de to. Det gikk en pen 

ørret og sippa fjærmygg helt steady helt 

inne ved kanten langs østbredden, men 

hvordan komme seg dit med livet i 

behold? 

En halvtime og noen kamikazeforsøk 

seinere måtte jeg i opp det prosjektet. 

Vel liker jeg meg der oppe, men noen 

ønska gravplass er det dog ikke, og jeg 

kan da tenke meg noen fiskesesonger 

til...Fikk til slutt en vakker sak på 350 

gram som jeg vurderte å steike, men 

samvittigheten tok overhånd og ut igjen 

me`n. Ser deg igjen om tre år og da skal 

du jaggu meg frese godt i panna! 

Da var det bare å gi seg. 

 

Klokka 14.00 satte jeg igjen kursen 

hjemover mot teltet og hadde planlagt 

fiske flere steder på veien langs Spålen. 

Fikk et par små inne i vika ved OFA-

båten. Dessverre blåste det katter og 

bikkjer fra nord og noe streamerfiske 

gadd jeg ikke å nedverdige meg med, så 

storfisken fikk fred for meg denne 

gangen. 

 

Har du gått fra Spålsdammen og opp til 

Langtjernet veit du at det fort kan bli en 

svett affære, så også denne gangen, og 

med et kranglete kne holdt jeg ikke 

akkurat noe rekordtempo, men hvem har 

dårlig tid? Helt oppe på toppen fikk jeg 

sjekka værmeldinga som meldte om 

tiltagende vindt fra nordvest og gode 

muligheter for regn.  Der og da bestemte 

jeg meg for å sykle tilbake til bilen den 

samme ettermiddagen. 

 

Teltet ble tatt ned, sekken pakka og 

nedover mot Storflåtan bar det i susende 

fart. Har hatt spennende skumrings-fiske 

der før og stor ørret kan gå tett på land 

når fjærmyggen klekker på helt flatt 

vann. Et særdeles utfordrende fiske. 

Fikk akkurat med med solnedgangen før 

en klekker i str 18 ble passert ut på 

vannet der en fisk hadde vist seg flere 

ganger. 

Den viste seg ikke igjen for å si det på 

den måten. 

Helt flatt vann betyr lettskremt fisk. Så 

også denne fine høstkvelden, og min 

kasting er ikke akkurat alltid silkemyk. 

Har mye å hente på den fronten merka 

jeg. 

 

Dermed var turen over og vel inne i 

bilen på vei nedover mot Åsa og 

Sundvollen kunne jeg konstantere at 

turen ga seks ørret, tre små, to halvpene 

og en klassisk feit og fin myrtjernsørret 

på nesten halvkiloen, den siste tatt oppe 

i Svartdulp. 

 

Sliten men fornøyd parkerte jeg Hi-

Ace`en uttafor blokka  i "øvre" Gamle-

byen halvannen time seinere. 

I will be back! 

 
                                          Kjell Grønningen 
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Rapport fra OFA 

Som jeg skrev i rapporten ifjor, ble det ikke noe settefisk på anlegget i år. Kun laks og 

sjøørreten til Akerselva. Så våren gikk med til utsett av yngel til Akerselva, 

først  sjøørreten så laks. Det ble mange tusen yngel til elva. Vi får bare håpe på rent 

vann i elva fremover. 

Nytt vann-resirkulasjons-anlegg er i sommer montert i Sørkedalen. Ikke bare det, det er 

også skiftet ut alle fiskekar, samt alt gammelt røropplegg. Klekkeriet er også pusset 

opp. 

Ofa medlemmene har igjennom sommeren deltatt med dugnadsarbeid. Maling, rydding, 

demontering av gammelt utstyr og montering av nytt. 

Klekkeriet ble akkurat ferdig til at vi kunne legge inn noe rogn fra marka. 

Resirk.anlegget  skal prøvekjøres nå , ca. 15. Jan. 2016. Spennende tid fremover 

våren  i Sørkedalen... 

Ellers er fisken på plass i alle marker. Mye fin fisk å se i høst (under stamfiske). 

Så skitt fiske i 2016, og takk for innsatsen i 2015. 

 

Erik A. 

 
  

Eriks fine feite ørret 

fra Krokskogen  som 

gav ham status som 

årets fisker 2015 i 

klasse ”ørret flue i 

marka”. 1240 gram 
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10.12.15   Julemøtet godt besøkt. 
 
28 av medlemmene fikk gleden av et rikholdig julebord attpå til med hjemmebrygget øl. 

Det manglet ikke mye på julebordet iår heller !  Kanskje savnet noen gjeddekakene til Bjarne, men 
Bjarne var tilstede, nå noe redusert, men det må være lov når man har passert 95 år. 

Masse god mat altså, og kaker. En ekstra spiss på det hele var hjemmebrygget til Geir Gundersen og 
Simen Corneliussen. Det falt i smak. Det ble mye igjen av det vanlige ølet vi hadde kjøpt inn for 
sikkerhets skyld ! 

Under kaffen ble 5 "årets fiskere"  hedret for gode innmeldte fangster i 2015. Det var Harald Hovde, 
Dan Otto Isaachsen, Erik Andersen, Kjell Grønningen og Simen Corneliussen. Terje Nilsen fikk sin 
sterkt forsinkede 2. premie i Fylkesmesterskapet i fluekasting overlevert. Bilde kommer i 
FastFisk. (se under)  

Hyggelig førjuls aften 

 

Årets fiskere + Terje Nilsen med forsinket Fylkesmesterskaps-premie 

 

    Dan Ottos laks på 6.7 kilo 
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12.11.15   Glimrende om Sjøørretfiske på Fyn, Danmark. 
 
Magnus Riksfjord gjorde en god figur på foreningens høstmøte. Om lag 33 av foreningens 
medlemmer fikk glede av foredraget. 

Magnus Riksfjord var "reserve" for Eivind Berulfsen, som fikk en dobbeltbooking, men du verden for 
en reserve. Dette var en kunnskapsrik og hyggelig fyr med god fortellerevne. 

Vi fikk meget god innsikt i Fyn som fiske sted og kunnskaper om hva danskene gjør for å 
opprettholde en god fiskebestand med et flott og stort kultiveringsanlegg. Vi ble tatt med på en tur 
rundt hele øya som har fiskeplasser av ulik og variert type. Kunsten er å velge rett plass til rett tid, 
men det får du innsikt i om du kjøper den lokale fiskeguide for øya. 

Kjempebra Magnus. 

 
 
 
 
 
 
 
07.11.15   Flott dag på Sjøstrand. 
 
Hele 14 mann var innom bålet ved stranden på Sjøstrand, men hvor var fisken ?  

Det så trist ut tidlig om morgenen (ved 6-7 tiden), men været bedret seg gjennom hele dagen og det 
ble en skikkelig flott lørdag i sol og vindstille. 

Gledelig mange var innom bålet og fikk en hyggelig prat. Vi gikk nesten tom for kaffe !. Men selv om 
vannet steg og steg fulgte ikke fisken med. Selv ikke de tidligste morgenfugler hadde kontakt med 
fisk. Kanskje med ett unntak. Geir Granli mente han hadde noe etter ved en anledning. 

Og det var såvidt noen sjøørretvak. Men torsken var aldeles fraværende. Litt nedslående, men vi 
gledet oss over det fine været 
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Fra Sjøstrand. Foto: Geir Gundersen 
 

 
19.10.15   God Kamsjatka, men sand i maskineriet. 
 
Møtet på Tåsen ble dessverre skjemmet av møtekollisjon og teknikk-svikt. Men Øivind Dokken 
var like blid og gjorde en flott innsats. 

Det begynte dårlig. Tåsen seniorsenteret hadde dobbelt-booket og vi ble forvist til kjelleren i et lite 
lokale som det var utrolig at vi greide å stable inn 23 tilhørere. 

Og så fortsatte det med problemer med kommunikasjonsutstyret. Den data'n 'ække' god innimellom ! 
Til slutt var vi i gang dog uten høyttalere. 

Men Øivind Dokken holdt et kjempebra foredrag. Først 3/4 time med lysbilder og muntlig 
oppsummering av flere turer til Kamsjatka-hjalvøya i Russland så langt øst man kan komme før 
ishavet. Deretter 50 min. med egenprodusert Video av seneste tur til området i 2011.   

Og Øivind viste seg som en mann med snakketøyet i orden og læreregenskapene inntakt. Vi fikk 
mye god informasjon om området som ikke så mange har besøkt, men som har blitt mer populært de 
seneste år. Øivind har vært der flere ganger siden 2005 og har fisket primært etter regnbueørret 
(Steelhead) som er selveste gromfisken. Men i elvene på halvøya går det flere typer av 
stillehavslaks, noen verdt å prøve, andre ikke så attraktive. Men for bjørnene i området var det 
lakseorgie. Vi fikk se mange spektakulære levende bilder av bjørnene som var like ivrige på fiske 
som gutta med stang (flue og noe sluk). Å campe i telt så nær bjørnen er en utfordring ! 

Fine bilder og bra Video (Fiske med Bjørner). Den hadde fortjent bedre lyd ikke minst for den fint 
følgende musikken (hentet fra "danser med ulver"). Sekretæren tar på seg skylden for dette ved å 
glemme separate høyttalere til PC-en. Det skal ikke skje igjen. 

Takk Øivind - nok en gang ! 
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26.09.15   Høsttreff på Holmendammen  
 
Oslo Sportsfiskere inviterte til høsttreff lørdag 26 September, på Holmendammen  
Fluefiske og fluekasting var tema for dagen 

Dette høsttreffet har før vært et høydepunkt på tampen av sesongen for mange. Hensikten er å treffe 
likesinnede og være et sosialt treff hvor man prøver forskjellig utstyr, snakker om kasting, fisking og 
kanskje får  litt instruksjon i kasteteknikk. 

Høsttreffet ble fint gjennomført med flere gode hjelpere. Kastegruppen med Geir Tidemandsen og 
Viggo Kristiansen samt Dan Otto og Tom Syvertsen var tilretteleggere og sto for servering.  Omlag 
25 – 30 personer var innom dammen og fikk nyte godt av Jarle Strandbergs kurs og visninger av 
stenger. Også Tore Tiltnes var tilstede med stenger for fremvisning. Grilling av pølser i bålpannen og 
god stemning. 
Neste gang tror vi det blir enda bedre å arrangere høsttreffet før høstferien, f.eks  
10.9 i 2016. 

 

 

18-20 september Harr-tur til Glomma ved Rena  
 
Dessverre. Regnet tok denne. Urimelig store vannmengder gjorde fiske umulig, så turen 

ble avlyst. Bestillingen ble imidlertid forflyttet til neste år ! Altså i år 16 – 18.9. 
 
  

 

 

Glomma ved Kvile. 
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OS Styrets handlingsplan etter å ha 

gjennomført samtaler om foreningens 

virksomhet og fått innspill fra 

årsmøter de seneste 2 år. 
 

Styreseminar 2015 (Oppfølging 2014-

seminar) 

 

De ulike punkter og momenter fra 

styreseminaret 23.11.2014 gjelder i store grad 

fortsatt. I det følgende er noe av dette presisert 

og fremhevet i det videre arbeid mot mål og 

strategiske aktiviteter. Senest diskutert høsten 

2015.  

 

MÅL 

- ”OS skal oppmuntre til og oppøve interesse 

for sportsfiske.” 

 

- ”Vi ønsker å beholde OS som en vital, 

fremgangsrik, inkluderende og selvstendig 

Sportsfiskerforening med stor takhøyde.” 

 

 Samarbeid  med andre foreninger og 

Fylkeslaget intensiveres. Bl.a kan vi ta nytt 

initiativ overfor OOF hvor det ser ut til å tø 

opp litt. De inviteres til våre møter. Vi kan 

også samarbeide innenfor NKFF ved å 

melde på lag i konkurranser. NKFF har 4 

årlige konkurranser hvorav 1 er NM i 

fluefiske. 

 

  Kurs med etterfølgende praktisk fiske 

vektlegges 

 

 Isfiskeaktiviteter for barn følges opp ved 

Harald Hovde 

 

 Kurs/tur-aktiviteter for ungdom tones ned 

 

 Nye medlemmer må følges opp vesentlig 

mer aktivt og i hht. planer tidligere nedfelt. 

 

 Nye HD er gjennom 2015 godt mottatt i 

miljøet. Konkurransemiljøet bør i større 

grad kunne bruke dette. I  løpet av en 10-

års periode bør det være et mål for oss å 

arrangere VM i fluekasting. Stedet kan og 

bør utvikles i samarbeid med 

Castingforbundet. 

 

 Bua bør utstyres med mer egnet utstyr, 

ferdiggjøres mht. maling og utstyr. Spesielt 

bør tilstrebes en egnet sofakrok, et par 

sammenleggbare bord og tilstrekkelig 

antall stoler for utvidet møtevirksomhet. 

 

 Bua ustyres videre med en 

opplysningstavle (skap med lås)  om vår 

virksomhet samt skilt med fiskeregler på 

norsk, engelsk og polsk. Vi sjekker med 

OFA hva som finnes. 

 

NETT-SIDENE & PROFILERING  

 

 Vi må få fart i moderniseringen av 

www.oslosportsfiskere.no og profilere oss 

bedre også på Facebook og NJFF-sidene 

”våre”. 

 

 Vi må være innstilt på å bruke penger på å 

få til fornyelsen og egenprofilering. Stein 

sjekker med Ulf Erik om han kan gjøre noe 

mer for penger. Geir Gu sjekker tilsvarende  

sin kompis. I sin ytterste konsekvens må vi 

legge det ut på anbud. Målet er på få 

moderne kommunikasjonssider som vi 

enkelt kan administrere selv vha. et 

brukervennlig grensesnitt. 

 

 Annen egen-profilering er OS-jakke og 

OS-cap. Settes på budsjettet for 2016. Vi 

kan få innspill gjennom hans Nordli, H. 

Hovde, OFA og andre. 

 

 Vi må bruke media-floraen mer aktivt. 

Eksempelvis kan Fluefiskersidene aktivt 

benyttes. Simen følger opp dette.  

 

 

MEDLEMMER 

 

 Vi ønsker medlemsvekst. Det betyr 

oppfølging av nyinnmeldte, følge opp 

facebook-likes, tilby kursdeltagere 

http://www.oslosportsfiskere.no/


 

24 

medlemskap mer aktivt, hente inn utmeldte 

osv. 

 

 Brosjyren vi har snakket om lenge må nå 

fornyes. Den gamle er utdatert både med 

tilbud og virksomhet. Dessuten er opplaget 

stort sett slutt. Fornyet komite ser på design 

og innhold. FastFisk trykkeriet (Lier 

Grafiske) kan enkelt lage en trykksak. Også 

her er Hans Nordli en mulig leverandør.  

 

 Vi må være mer oppmerksomme på 

aktiviteter som ”Gullkroken” hvor vi kan 

fremheve egne kvalifiserte 

 

 

CASTING (OS KASTEUTVALG) 

 

 Castinggruppen må få ansvar for en del 

øremerkede aktiviteter som Fylkesmester-

skapet (med klubbmesterskapet), 

Mattisdagen (kastetreffet) og lignende. 

Regnskaper og valg kan samkjøres på OS 

årsmøte. De valgte personer i OS-styret kan 

inneha de samme formelle funksjoner for 

Castinggruppa overfor Idrettskretsen. 

Gruppens egne talsmenn  produserer sin 

egen årsmelding for årsmøtet.   

 

 

BRUKSMØNSTER HOLMENDAMMEN. 

 

 Vi har et skriftlig nedfelt bruksmønster for 

Holmenbua som også ligger til grunn for 

vår idrettslige virksomhet og bekjentgjort 

for Bymiljøetaten. Dette følges opp 

 

 I tillegg har innspill fra vårt årsmøte 2015 

tydeliggjort at det må prioriteres 

fluebinderkurs og fluebinderkvelder på bua 

nå som den er vinterisolert. 

 

 Videre er det ønskelig med temakvelder – 

diskusjon om spesielle temaer fra ulike 

miljøer, og annen møtevirksomhet.  

 

 

MÅL FOR 2016 

 

 Følge opp målene for 2014 og 2015. Se 

også målene nedtegnet ovenfor. 

 

 Bruke noe av mottatte midler med måte. 

Primært momsfritak-midlene. 

Spillemidlene settes på høyrente / 

plasserings-konto. Sjekke først hva vi 

trenger ut fra målsettinger  

 

 Sjekke ut Studieforbundet og muligheter 

for  å søke voksenopplæringsmidler. 

 

 Konkretisere samarbeidet med Oslomarka 

mht. turer og møter. Dele sponsing og tilby 

sidemedlemsskap. 

 

 Ha regnskap klart til 15.1 

 

 Tilby kurs på nett for kr. 700.- (kr. 500 for 

ungdom < 20 år)  

 

 Foreslå for Fylkeslagets årsmøte å 

formulere en handlingsplan med sikte på 

økt forskning på innlandsørret, kultivering, 

utsetting mv. for å skape viten og faglig 

grunnlag for tilrettelegging av en fornuftig 

kultiveringspolitikk. En egen OS-komite 

(f.eks Pål H. Geir Gu, Erik A, + andre) må 

holde i denne oppgaven. 

 

 Ta ibruk IZettle for trådløs betaling til OS-

konto via mobiltlf. 
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Julius Ytteborg  - 

død 22. desember 2015. 
 

Vi var i februar/mars iår i kontakt med Julius for et 

portrettintervju. Etter 2 samtaler pr. tlf. takket han 

nei da han ikke følte seg sterk nok og var litt klein. 

Han uttalte at han ikke syntes han hadde gjort så 

mye for klubben og burde gjort mer. Han takket 

pent nei, men han var smigret over å bli spurt om et 

intervju som han sa. Så da ble det med det og toget 

gikk dessverre. Vi har imidlertid vært så heldige å 

få gjengi nekrologen i Aftenposten om Julius 

skrevet av hans mangeårig aviskollega og 

fiskekompis Svein Aurmark.  

Hans Helge Raae Olsen og jeg var tilstede i 

bisettelsen til Julius og kan fortelle at hans kiste 

var dekorert med en fiskestang. Ganske spesielt for 

en spesiell mann.    Red.   

 

Vår sportsfiskervenn og vårt store forbilde Julius 

Ytteborg er død, 92 år gammel. Han var en av dem 

som i etterkrigstiden fikk stor innflytelse på 

hvordan den norske sportsfiskekulturen skulle 

utvikle seg, og med sterk inspirasjon fra det 

klassiske britiske sportsfisket satte han sitt preg på 

det norske miljøet. 

 

Som ung mann ble han sterkt interessert i fluefiske. 

På Oslo Sportsfiskeres anlegg i Holmendammen 

trente han seg opp til å bli meget habil med 

fluestanga. Han vant mange kastekonkurranser. 

 

Allerede i 1939 kom han for første gang til Galten 

gård i Engerdal og det er som fluefisker etter stor 

sik her at han kanskje er blitt aller mest kjent for 

norske sportsfiskere. Hans sik på 4,15 kilo fra juli 

1968 er i dag den eldste norske 

sportsfiskerekorden. Siden da har han inspirert en 

lang rekke norske fluefiskere med sin kunnskap om 

fluefiskets mange mysterier. 

 

Også som laks- og sjøørretfisker har han gjort seg 

sterkt bemerket, ikke minst i Aurlandselva, 

Lærdalselva og nå de siste årene i Drammenselva. I 

september 2015 tok han sin siste laks i 

Drammenselva. Den veide 7,2 kilo. 

 

Jeg møtte Julius i Norges Handels og Sjøfarts 

Tidende tidlig i 1970-årene. Her hadde han 

mesteparten av sitt yrkesaktive liv, og han skapte 

seg et navn som en av Norges få spesialiserte 

shippingmedarbeidere. 

 

Vår felles interesse for sportsfiske førte oss 

sammen på mange turer. Ikke minst er jeg lykkelig 

for at han tok meg med til Galten og de enestående 

fiskeopplevelsene der, når storsiken fråtser i 

innsekter på trolske sommernetter. 

 

Julius og hans tidligere kollegaer i avisen har hvert 

år satt hverandre stevne til en årlig lutefiskeaften. 

Før jul 2015 sto hans stol for første gang tom. Vi 

savnet ham veldig, og takker for en lang og 

opplevelsesrik reise. 

 

Svein Aurmark 

 

 

        

 

   

Til venstre ser vi Julius Ytteborg  

med en flott Väneren-laks  
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Sommertur til Hardangervidda 

 
Vi har såpass gode erfaringer fra fjorårets Vidda-tur at vi gjentar denne iår.  Det blir  

altså tur til Arbeidernes J&F’s hytte innerst i Halnefjorden ved Skaupa som er  

innløpselven til Halnefjorden.  Vi tar sikte på uke 33 eller nærmere bestemt 13.8 – 20.8 

 

Meget grei adkomst med båt fra Halne Fjellstue over fjorden og deretter 200m å gå fra  

fergeleiet. Hytta er et glimrende utgangspunkt for turer i nærområdet og videre  

innover/nedover på Vidda. Se forøvrig reportasje fra turen i FastFisk no.3/2015 

 

Egenandel pr. person kr. 500.-  Påmelding til formannen Geir Gundersen 97151079. 

 

 Hytta med 14 sengeplasser 

 

 

 

Nedenfor parti fra  området ikke langt fra hytta 
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Grasrotandelen 

Vi retter nok en gang takk til de trofaste 

bidragsyterne (nå 33 stk) som med sin 

tippe- og lotto-iver bidrar til meget gode 

inntekter til foreningen. I 2015 fikk vi 

inn over kr. 24.000 som er nesten like 

mye som kontingent-inntektene. 

Fantastisk. 

Om andre ønsker å støtte foreningen, så 

er det fullt mulig ved å oppgi Oslo 

Sportsfiskere med org.nr. 885004822 til 

kommisjonæren som den organisasjon 

du vil støtte.  

Det koster deg ingen ting ! Du betaler 

ikke en krone mer enn før, men Norsk 

tipping sender 5% til foreningen 

istedenfor til seg selv.  Så bli med – om 

du tipper. 

 

 

 

Takk til Yngvar Kaldal -   
for fullstendig innbundet serie av 

”Stangfiskeren”. 

 

 
 
Yngvar Kaldal i yngre år. 

Her uten skjegg. 

 

 

Før jul mottok sekretæren en telefon fra 

tidligere formann i klubben, Yngvar 

Kaldal nå 83 år gammel. Yngvar var 

formann i vår forening i perioden 1974 

– 1978.  

 Utdannet bokbinder og ivrig opptatt av 

foreningens publikasjoner. Han ønsket 

at vi skulle overta hans innbundne serie 

av Stangfiskeren som var hentet fra hans 

hytte.  

Yngvar skal ha æren for at foreningen 

også besitter ”FastFisk”  innbundet i 

stort format fra 1951 tom. 1966 og fra 

1967 tom. 1978  også innbundet i 

mindre format.   

 

Stangfiskeren komplett har vært 

foreningens langsiktige mål å få samlet 

slik at den kan vises frem og bli lest på 

Holmendammen og med en tilsvarende 

full serie bevart for ettertiden i brann-

sikker safe.   

Vi er nå nær målet. Vi har flere 

fullstendige serier, men først nå, med 

Yngvars hjelp, en fullstendig og 

innbundet serie fra 1933 til 1962.  

Yngvars innbundne serie, som han altså 

har oppbevart på hytta si, har nå 

foreningen fått. Han forteller at hytta nå 

er overdratt datteren sin og 

Stangfiskeren var hun ikke interessert i.  

 

Vi regner med at han fortsatt har en 

privat serie i sin hyggelige bolig i 

landlige omgivelser i Asker. 

 Det står etter måten bra til med Yngvar 

selv om han har vært plaget av sykdom 

og er dårlig til bens. Humøret er i 

behold, hans karakteristiske fipp skjegg 

er i behold og han får fortsatt bundet inn 

dagens FastFisk som han selvfølgelig 

får tilsendt i papirformat !  

 
Red. 
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Stiftet 1932 

 

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

medlemsblad. Du finner oss på www.oslosportsfiskere.no  

Returadr: 

Oslo Sportsfiskere 

Boks 989 – Sentrum 

0104  Oslo 

http://www.oslosportsfiskere.no/

