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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  18.3.2018 

Funksjon          Navn                             Adresse                                                         Mobil  / tlf. 

Formann: Geir Gundersen              Tyrihansveien 6, 0851 Oslo                             97151079  

                                                                Geir.h.gundersen@gmail.com                                                                                      

Nestformann: Geir Granli  Seljeveien 5, 0575 Oslo                                   90953450   

                                                                geir.granli54@gmail.com                                                          

 Kasserer Simen Corneliussen      Amtmann Meinichs gate 3, 0482 Oslo             93267103 

                                                                djnemis@gmail.gmail.com 

Sekretær: Viggo Kristiansen          Levrevn. 1, 1346 Gjettum                                97515127 

                                                                 Viggo.kristiansen@gmail.com                        67545921                                                

Styremedlem Erik N. Andersen Hasleveien 41b, 0575 Oslo                  95223194 

                                                                  eriknandersen@hotmail.com                          22354800     
Styremedlem Geir O. Tidemandsen    Rødbergveien 88D, 0593  Oslo,                       48135520                            

                                                                 geirtide@gmail.com    

Suppleant:        Oddvar Ringstad            Irisveien 24, 0870 Oslo                                    92084620 

                                                                 oddvar.ringstad@dynea.com                                  

Suppleant         Kjell Grønningen Ekebergveien 19 Q, 0196 Oslo                        91532633         

                                                                 kjellgr@gmail.com 

Suppleant: Johan Grønning    trukket seg  

 

UTVALG 

Møteutvalg:   Erik Andersen,  Geir Granli, Viggo Kristiansen  

Turutvalg:   Faste turer (Geir Gundersen, Simen Corneliussen)  

OFA-oppmann:  Erik Andersen 

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

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

Vaktmestere dammen:  Stein Wines, Geir Tidemandsen 

Ungdomsutvalg:   Simen Corneliussen,  

  

REVISORER           REGNSKAPSFØRER 

Tore Raaer,     Stein Wines 

 

VALGKOMITE 

Styret (ingen andre ønsket å sitte i valgkomiteen) 

 

CASTING-STYRET  (fra mars 2018)  

Geir Granli (leder), Viggo Kristiansen, Dan Otto Isachsen,  

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
mailto:post@oslosportsfiskere.no
mailto:Geir.h.gundersen@gmail.com
mailto:geir.granli54@gmail.com
mailto:djnemis@gmail.gmail.com
mailto:Viggo.kristiansen@gmail.com
mailto:eriknandersen@hotmail.com
mailto:geirtide@gmail.com
mailto:oddvar.ringstad@dynea.com
mailto:kjellgr@gmail.com
mailto:stein-wi@online.no
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En formanns rekviem  

 

Ett nytt fiskeår ligger foran oss, og 

mange av oss har forhåpninger og planer 

for årets sesong. Fra NJFF sin side vil 

2019 stå i Villaksens tegn, og det vil bli 

arrangementer og fokus på villaksen 

gjennom hele året og landet. 

I skrivende stund har ikke styret bestemt 

seg for hva vi vil sette fokus på i 

henhold til villaksen, og foreningens 

aktiviteter. 

I 2019 vil det bli en forandring med 

tanke på utgivelser av «Fast Fisk». Det 

vil kun komme med to utgaver, 

istedenfor tre som det har vært hittil. 

Utgivelsen er nå i januar og ett nummer 

i august eller september. Bakgrunnen for 

dette er blant annet kostnader, og 

aktualiteten ved å gi ut et blad tre ganger 

i året. Dette er ikke ett vedtak som er 

skrevet i stein, men vil bli evaluert i 

2020.’ 

 

 

 

So long and thanks for all the fish. 

Bare et kast til. 

Geir H. Gundersen. 

Formann 
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Redaksjonelt 

Som formannen skriver over, så 

reduseres antall nummere av FastFisk til 

kun 2 i året. Det kan gå bra. Bladet 

beholdes som det felles forankrings-

punkt det er og den kilde til historikk 

som det også er. Papirutgaven fortsetter 

vi å produsere tilsvarende, men i et 

færre antall eksemplarer. Vi sparer en 

god del kroner på det. 

 

Bladet finner vi også digitalt på 

nettsidene som dere sikkert har sett, men 

nettsteder er forgjengelige og historien 

sitter ofte løsere enn det skrevne 

innbundne ord som man kan sette i en 

bokhylle eller arkivskap. Vi trenger 

bladet på papir også. Det er min mening. 

Skyer er populært for tiden og vi havner 

nok i skyen med bladet også, men 

tilgjengeligheten kan man jo diskutere. 

 

Så får vi se hvor forgjengelig 

redaktøren(e) er. Kontinuitet der er jo 

også viktig. Foreløpig fortsetter jeg så 

lenge jeg synes det går greit eller andre 

ønsker å overta. Og nå altså kun 2 

nummere. Da kan det bli tid til å gjøre 

en vri på stoffet. Vi får se. Men stoffet 

vil nok fortsatt bære preg av hva vi 

driver med og har drevet med, i tillegg 

til spesialartikler fra de som har 

skrivekløe.  

Skribenter til bladet er ønsket. Noen 

faste går igjen og det takker jeg for. I 

dette nummer har vi en debutant som 

han sier. En hyggelig liten nyhet. Og det 

er lov å skrive til redaktøren om nesten 

hva som helst som kan interessere 

medlemmene. Jeg veier ikke ordene og 

er raus med innholdet. 

 

Men med kun 2 nummere, er det viktig 

å følge med på nettet. Jeg har skrytt av 

de nye nettsidene. Der finner du hva 

som skjer fremover og påmeldings-

muligheter. Bilder og diverse. Facebook 

litt av det samme. Viktig at redaktørene 

her holder ting ajour. 

Følg med på www.oslosportsfiskere.no 

og suppler med Facebook og FastFisk . 

 

De fleste har vel også merket seg sms-

tjenesten «Link-Mobility» som vi 

abonnerer på via NJFF. Det er sms-er 

som sendes (av styret) i forkant av 

viktige aktiviteter til alle registrert med 

mobiltelefon i vårt medlemsregister. 

 

 

Redaktøren med selfi - på fisketur 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Klubbmøter  

Oslo Sportsfiskere våren 2019 

 

2 av Medlemsmøtene fortsetter denne vinteren i «Anglers» lokaler i Nydalen, 

Nydalsveien 30b. Møtene begynner kl. 1900. Grei adkomst er med T-bane, rute 

«Ringen», som stopper i Nydalen et stenkast unna. Det er mulig å parkere gratis 

 rundt lokalene til Angler og Fiskars om du er tidlig ute. 

Årsmøte holdes som tidligere på Tåsen. 

 

Vi er inne i den riktig kalde tiden og vi hygger oss inne med gode møter og samvær. 

Møtene på Angler trakk mange folk i fjor høst men halvparten var utenfra foreningen. 

Greit nok, de er jo da lett bytte for å bli medlem i foreningen ? Og kostnadene våre blir 

mindre. Prisene har gått opp på Tåsen. Loddsalget er dog blitt mer vrient.  

Vi ser om vi blir mer fortrolig med lokalene de neste par møtene. Angler-folket er 

hyggelige og trivelige og stiller lokalene til fri disposisjon. 

Vi ser også videre frem til gode fluebinderaftener på Dammen. Oppstart tirsdag 15. 

januar og med fortsettelse hver annen tirsdag. Sett av de aktuelle dagene som blir 

annonsert på nettet og facebook. 

Mandag 28. Januar ”OFA og stemmeretten”  NB, møte på Holmendammen. 

 

Kl. 1900 er det forberedende møte til OFAs årsmøte 28.3. 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. 

 

Torsdag  24. januar Tore Rydgren kåserer om  «fluefiske i  Hedmark» 
    (Angler i Nydalen kl. 1900) 

 

Tore var på besøk hos oss i 2012 og snakket litt om beslektet 

tema. Vi regner med han har noen nyheter. Vi repeterer vår 

presentasjon fra sist. 

   

Tore Litleré Rydgren har fisket med flue det meste av sitt liv 

og har rik erfaring som fluebinder. Han ligger i gjennomsnitt 

på rundt 60 – 70 fisketurer i året. Tore har guidet og instruert 

sportsfiskere siden 1991 og har holdt fluefiskekurs (kasting og 

fisketeknikk) for Jeger- og Fiskerforeninger, privatpersoner og 

næringslivsgrupper. Virkeområde Elverum og Åmot 

kommuner. Han er lærer i fluefiske ved Høgskolen i 

Hedmark.  
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Torsdag 28. februar         «Ørretens prikkemønster» Hva er hemmeligheten bak ?  

     (Angler i Nydalen kl. 1900) 

       

        Forsker Øyvind Øverli fra, NMBU (Norges Miljø- og 

        Biovitenskapelige Universitet) vil avsløre betydningen 

        av ørretens «prikkemønster.» Har antall, utseende og         

.       farge noe som helst å bety eller er det viktig å markere 

        seg på noe vis? Vi venter spent på svarene. 

 

 

 

 

 

 

Torsdag  21. Mars O.S. Årsmøte  (Tåsen seniorsenter kl. 1900) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbaktiviteter  1. halvår 2019 

 

Foreløpig Kalender 2019 (med forbehold om endringer) 

 

Fluebindingsdager Tirsdager, hver 14.dag (oddeuke) på Holmendammen utover 

vinteren. Oppstart tirsdag 15.1 kl. 1830. 

Andre viktige datoer å merke seg 

 OFA – årsmøte       NJFF fylkeslagets årsmøte 

torsdag  28.3           tirsdag  26.3 

Haraldsheim           Linderudbanen 
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Ofa –møte Mandag  28.1 – Forberedelse til Ofa’s årsmøte  

(Holmendammen kl. 1900)    

 

Medlemsmøter:     Torsdag 24.1 – Tore Rydgren - fluefiske i Hedmark 

      Torsdag 28.2 – Øyvind Øverli – Ørretens prikkemønster 

     Torsdag 21.3 – Årsmøte (Tåsen) kl. 1900   

 

Fluebinding  Nydalen   Lørdag 9.2 treffes vi til sosialt samvær og fluebinding hos 

”Angler” i Nydalsveien 30 B, hos Svein Rødbergshagen.  

 

Dugnad dammen:  Tirsdag 30.4 

Damåpning:   Tirsdag  7.5 

 

Kastekurs dammen: 24. – 25.4 (onsdag/torsdag)  

 8. – 9.5  (onsdag/torsdag) 

 22. – 23.5 (onsdag / torsdag)  

     

Isfiske- mesterskap Klubb/Fylkes-mesterskap Oslo  søndag 24. februar på 

Lyseren, Utgang fra badeplassen i Brevigveien. Kontakt 

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

 

Sjøfisketur Jeløya Møt opp ved Jeløy Radio kl. 1000. Kjør til Moss over til  

Lørdag 30.3  Jeløya. Følg Helgerudveien og deretter Tronvikveien ned mot 

sjøen. Nesten samme opplegg som høstturen fra Holmestrand. 

                       

Daftø 26 – 28.4  Sjøørrettur i Sverige nær Strømstad. Sammen med 

Oslomarka j&f.  

 

Hardangervidda  Turen går til Knutsbu i Geitvassdalen. Se nærmere om  

uke 28 (4-11.8)  dette lenger bak i bladet og på nettsidene våre.  

 

Øvrig Sommertur  Det blir ny laksetur til Orkla/Metlivaldet. 6 – 13.juli 

(se mer om dette på nettsidene) 

 

Harrtur Rendalen  Helgen 20-22.9  Glomma nær Koppang (samme som i 2018) 

20-22.september  Kontaktperson Geir Granli i styret. 

 

 

 

Følg ellers med på våre nettsider www.oslosportsfiskere.no og Facebook sidene,  

https://www.facebook.com/oslosportsfiskere, for oppdatert informasjon om aktiviteter 

utover vinteren og våren. 

 

 

mailto:h-hovde@getmail.no
http://www.oslosportsfiskere.no/
https://www.facebook.com/oslosportsfiskere
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Innkalling til årsmøte i Oslo Sportsfiskere & Castinggruppen 
 

Torsdag  21. mars 2018 kl. 1900   

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 (se nedenfor).  

e)    Kontingentandel, Styret vil bruke sin fullmakt til å heve prisen 5% for noen 

av kontingentklassene (barn/ungdom, sidemedlem, pensjonister/uføre). 

f)   Budsjett 

g)   Valg  

- styret i hht. § 8  

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

-  2 rådsmedlemmer i hht. § 9 (med forbehold om vedtektsendring) 

 -  utvalg/komite-medlemmer etter behov 

Under punkt d) vil styret foreslå en endring i vedtektenes punkt 9 om rådets 

sammensetning. Rådet foreslås endret til 6 medlemmer der 2 nye velges/gjenvelges  

hvert år med turnus på 3 år. Endelig tekst ettersendes medlemmene. 

Av styrets medlemmer er følgende på valg:  

Leder:  Geir Gundersen             

Kasserer:    Simen Corneliussen (suppleringsvalg) 

Sekretær:  Viggo Kristiansen 

Suppleantene:  Johan Grønning, Oddvar Ringstad, Geir Tidemandsen 

Av rådets medlemmer er Harald Sund og Hallvard Lid på valg. (Hallvard har gått bort) 

Andre saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 15.februar. For øvrig 

kan valgkomiteen ved styreleder Geir Gundersen kontaktes.  

Vedtektene som sist ble endret 21.3.2000 er tatt inn i dette nummer av FastFisk. 

Styret 
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STYRETS ÅRSBERETNING 

FOR 2018 

 
Styret i Oslo Sportsfiskere har i 2018 

bestått av 

 

Formann:  Geir Gundersen 

Nestformann: Geir Granli 

Kasserer:  Simen Corneliussen 

Sekretær:  Viggo Kristiansen 

Styremedlem: Geir Tidemansen 

Styremedlem: Erik N. Andersen  

 

Suppleant:        Oddvar Ringstad 

Suppleant:  Kjell Grønningen 

 

Det ble i 2018 avholdt 11 styremøter og  

72 saker ble behandlet.  Dette er nesten 

på linje med forrige år.  Alle møter er 

avholdt på Holmenbua. 

 

Delesaken (festetomt på dammen) har 

slumret i kommunen gjennom året, nok 

en gang, men våknet i oktober. Styret 

har nå signert festekontrakten som også 

er tinglyst. Det betyr årlig leieavgift på 

kr. 5000.- pr. år men vårt forhold på 

dammen er omsider formalisert og 

akseptert. Urinal har også nå blitt 

tilkoblet vann i løpet av året som gikk. 

 

Kurs og aktiviteter på dammen har også 

vært blant styrets prioriterte saker. I 

2018 var det godt oppmøte på våre 

kastekurs. Det har vært godt oppmøte på 

våre klubbkvelder, blant annet fra våre 

nye medlemmer, og dammen har vært 

godt besøkt i 2018. 

 

Vi har fortsatt arbeidet med nett- og 

Facebook sidene våre, Vi er kanskje 

ikke helt i mål enda, men det bedrer seg. 

En stor takk til Harald Hovde som 

vedlikeholder isfiskesidene våre. 

 

Styret har videre forsøkt opprettholdt 

turtilbudene til medlemmene gjennom 

året. Det har blitt gjennomført to hav-

fisketurer til Holmestrand, en sjøørrettur 

til Sverige, en laksefiskertur til Orkla, 

den tradisjonelle harrturen til Hedmark 

og en sjøfisketur til Hurum. Alle turene 

unntatt en hadde godt oppmøte. Turer er 

noe styret vil fokusere på fremover. 

 

Representasjon 

 

Blant klubbens medlemmer sitter Jon E. 

Dahlen og Erik Andersen  som vara-

medlemmer i OFAs styre. Erik 

Andersen er OA i OFAs område 2. 

Geir H. Gundersen har sittet som 

Nestleder i NJFF-Oslo og som leder av 

fiskeutvalget i NJFF-Oslo. Geir Granli 

har også i år vært Fylkesinstruktør i 

fluekasting for NJFF-Oslo. 

 

Medlemmer 

Medlems-tallet i foreningen viser en 

liten nedgang fra fjoråret. Det var ved 

årsskiftet registrert 228 medlemmer mot  

236 – 219 – 226 i årene før.  

 

Castinggruppen / Oslo Sportsfiskeres 

Kasteutvalg (OSK) 

 

I styret for OSK sitter Geir Granli, Dan 

Otto Isachsen og Viggo Kristiansen.  

 

Kretsen rundt Casting-gutta er ikke stor, 

men de holder liv i aktivitetene på 

dammen på tirsdagene og ofte lørdager. 

 

Klubbmøter  

 

Vi har som før avholdt 6 klubbmøter 

inklusive julemøtet og årsmøtet .  
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Medlemsmøtene ble våren 2018 holdt 

på Tåsen, mens to av høstmøtene ble 

flyttet til Angler i Nydalen. 

 

Den 19. januar ble det avholdt ett 

Nyttårsbord på Restaurant Fjord i 

sentrum, som en erstatning for 

manglende Julebord i desember 2017. 

Det var 16 av 21 påmeldte som fikk en 

god middag bestående av tre retter.  

 

Tommy Aarkvisla var på Tåsen den 18. 

februar og snakket om sitt laksefiske. 

Det var et lærerikt foredrag for de 

mange fremmøtte. 

 

Torsdag 25. oktober var første 

medlemsmøte i lokalene til Angler. Det 

var 55 personer som møtte opp for å 

høre Knut Johan Ruud snakke om 

fluefiske, og litt sjøfiske, på New 

Zealand. 

 

Vidar Paulsen tok turen til Angler den 

22.november. Det var 35 personer som 

fikk ta del i Vidar sine erfaringer innen 

et langt og innholdsrikt liv med fisking. 

Det var flotte bilder fra private turer, 

konkurranser i fra  både  inn- og utland. 

 

I samarbeid med Angler har vi også hatt 

to lørdager dedikert til fluebinding og 

sosialt samvær, i Anglers lokaler. Det 

var godt over 40 deltakere på 

bindekvelden 17. februar, det var kun 

ca.17 personer innom på tilsvarende 

arrangement den 17. november. Det var 

også enkel matservering og foredrag 

med Svein Røbergshagen på 

bindekvelden i november. 

 

Julemøtet  

 

Julemøtet ble i år flyttet tilbake til Tåsen 

etter reaksjoner på Årsmøtet i 2018, dog 

i litt annen form enn tidligere år, med 

tanke på mat. Det var 20 medlemmer 

som stilte og hadde en særdeles trivelig 

kveld med god mat og fine premier i 

loddsalget. 

 

Årsmøtet  

 

8. mars deltok 19 medlemmer på 

Årsmøtet på Tåsen. Simen Corneliussen 

overtok, for ett år, etter Erik N. 

Andersen som kasserer, med Stein 

Wines som regnskapsfører. Erik N. 

Andersen tok plass som styremedlem. 

Geir Tidemansen overtok rollen som 

styremedlem fra Kjell Grønningen, som 

på sin side tok plass som suppleant. 

Johan Grønning trakk seg kort tid etter 

Årsmøtet fra styret. 

 

Aktiviteter i 2018  

 

Årets aktiviteter har fulgt et godt kjent 

og velment mønster.  Kursvirksomheten 

på dammen har vært særdeles god og 

fullt på høyde med tidligere år. Det ble 

gjennomført to kastekurs med 

tilsammen 50 deltakere. Hadde det vært 

kapasitet kunne vi også ha arrangert ett 

tredje kurs. Geir Granli og hans 

instruktørteam, samt frivillige skal ha en 

stor takk for å ha stilt opp og 

gjennomført kursene, dette er en viktig 

inntektskilde for foreningen. 

 

Vi har hatt gode besøk av leverandører 

på flere tirsdagskvelder i vår. Vi har hatt 

besøk av Vidar Paulsen med de nyeste 

stengene fra Orvis. På damåpningen i 

april stilte Eirik Fjelldal fra Flyfish 

Europe med stenger fra Scott.     

 

Det har vært varierende stor interesse 

for foreningens tradisjonelle 

aktivitetstilbud i form av turer.  
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På sommerens foreningstur til Orkla 

med laksefiske i Trøndelag deltok 10 

medlemmer. Det er bra, og det vurderes 

å sette opp en ny tur i 2019. Det kom 

dog to lakser på land, men det var lav 

vannføring og varmt. 
 

På sjøørretturen til Svenskekysten 

(Daftø) var det igjen god deltagelse, 

Sammen med Oslomarka var det 19 

deltagere. Godt vær men heller ikke i år 

traff man det store fisket. Enkelte pene 

sjøørreter ble tatt. Denne turen må sies å 

ha satt seg og blitt populær.  
 

Langåra turen ble gjennomført med 5 

mann i et sommerlig vær 12.mai. Vi 

fisket, men koste oss mest med reker. 

Lite fangst, ble tatt en torsk og noen lyr. 

Dan Otto skal ha takk for initiativet. 

 

Harrturen til Koppang 20 – 23.sept. 

hadde godt oppmøte med 14 deltakere 

som koste seg i variert høstvær og med 

fine fangster på nesten alle mann. Turen 

har hatt en god historie og vi har 

allerede reservert hytter på samme sted 

og tid i 2019.  

 

Sjøfisketuren ble gjennomført i brukbart 

vær i år på Hurumlandet (Storsand), 

men vinden ble i kraftigste laget på 

formiddagen. Noen av deltakerne kjørte 

derfor under fjorden til Jeløya, der ble 

det tatt to sjøørreter. 

 

Det ble arrangert havfisketurer til 

Holmestrand i april og en i september. 

Det ble greie fangster, men mest 

hvitting og makrell. De virkelig store vi 

håpet på, glimret med sitt fravær. 

 

Klubbmesterskapet i fluekasting ble 

arrangert på Holmendammen 12. juni. 

Det var 6 deltakere i mesterskapet i år 

Årets vinnere ble Åge Larsen (presisjon) 

og Geir Granli (lengde). Det ble dermed 

Geir Granli som denne gang tok et napp 

i ”Johnsens pokal” for klubb seieren. Vi 

gratulerer.  

 

Årets Fylkesmester og Klubbmester i 

isfiske, veteranklassen ble Harald 

Hovde. Mesterskapet gikk på Lyseren 

25. februar.  OS tok sølv og bronse i 

lagmesterskapet. Altså meget sterk 

innsats igjen. 

 

NM i fluekasting var igjen tilbake på 

dammen etter et års fravær. Vi sliter litt 

med å stille folk til arrangementet, men 

det gikk tross alt i boks sammen med 

Castingsforbundets folk som er ganske 

proffe på dette. Våre inntekter på 

arrangementet ble meget gode.  

 

Styret retter stor takk til alle som har 

stilt opp på kurs, alle som har bidratt til 

miljøet på Holmendammen, til 

foredragsholdere, til turdeltagere  og til 

de som alltid stiller på dammen med råd 

og dåd. Det er dere som stiller opp og er 

aktivt med -  som driver foreningen.   
  

Fast Fisk 

 

Fast Fisk er igjen levert fra redaktørens 

hånd med 3 nummer i året. Behovet er 

der i tillegg til Facebook og web-

satsingen som i 2018 kom sterkt med 

nye nettsider.   

Bladet dokumenterer vår virksomhet og 

sementerer historikken på en annen og 

mer varig måte enn elektroniske 

løsninger.  

Produksjonskostnadene for bladet 

holder seg stabilt og forsendelses-

kostnaden er nå tålelig etter at kun de 

uten e-post adresse (med noen unntak) 

får bladet sendt i posten. Vi minner om 
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at papirutgaven i farger er tilgjengelig 

på dammen og på medlemsmøtene. 

Styret vil imidlertid i samarbeid med 

redaktøren vurdere færre utgivelser pr år 

for å redusere kostnadene ytterligere 

uten at det går utover verdien av å ha et 

medlemsblad. 
 

Redaktøren takker atter en gang for 

nødvendig hjelp og gode bidrag til 

bladet fra enkelte faste bidragsytere. 

 

Holmendammen 

 

Bryggene fungerer godt og holder seg i 

god stand. Kommunen vil i supplerende 

avtale med festeavtalen gi oss egen 

bruksrett-avtale for bryggene uten at 

vedlikehold blir pålagt oss. 
  

Sesongen på bua åpnet 24. april med 

godt vær og bra med folk. Eirik Fjelldal 

fra Flyfish Europe var tilstede og 

snakket varmt om Scott-stenger og SA-

snører.   

Gjennom sesongen har bua fungert godt 

og vi har hatt flere tirsdagskvelder med  

utstyrsleverandører. Dette vil vi fortsette 

med i 2019.  Flere har vært flinke til å 

bruke dammen også i helgene til langt ut 

på høsten, faktisk helt til isen la seg i 

november ! Styret mener fortsatt at enda 

flere burde bruke dammen gjennom hele 

sommersesongen.   
 

Fluebinderkveldene i vintersesongen har 

fortsatt siste år og er en klar suksess. 

Fint at bua brukes nå som den er god og 

varm med rimelige strøm-utgifter. Den 

er jo bygget nettopp med helårsdrift i 

tankene. 
  

 

Informasjon /  Facebook  og 
www.oslosportsfiskere.no 
 

Vi er på Facebook og det fungerer bra. 

Mange blir kjent med vår forening og 

våre aktiviteter på disse sidene. I 2018 

passerte vi 500 følgere på våre 

Facebook sider. 

  

Web-sidene er fremdeles under 

utvikling og oppdateres når vi har ny 

informasjon å legge ut med tanke på 

våre aktiviteter. Vi driver fremdeles å 

maksimerer utbytte av disse sidene med 

tanke på treff via søkemotorer som 

Google. Nettsidene er fremdeles billige 

og enkle å drifte for personer uten all 

verdens datakompetanse. 

    

I 2018 inngikk vi en avtale via NJFF om 

å kunne sende ut informasjon om våre 

arrangementer via SMS. Dette for å 

synliggjøre våre aktiviteter bedre for 

våre medlemmer på en mer direkte 

måte. Dette er en avtale som vil bli 

evaluert av det nye styret i 2019. 

 

Økonomien 

 

Økonomien har i 2018 vært noe 

anstrengt med tidvis svak likviditet. 

Dette skyldes i første rekke de store 

investeringene i brønnboring (større enn 

antatt) som til slutt beløp seg til ca. kr. 

110.000.-. I tillegg kommer utgifter til 

nytt pissoar og røropplegg / el-opplegg 

for brønnvannet samt dokumentavgift 

for festetomten. Anleggsutgiftene kom 

derfor opp i solide 43.700.- i tillegg til 

den ekstraordinære brønninvesteringen. 

Vi har måttet ta mer av høyrentekontoen 

enn forventet for å holde hodet over 

vannet.  

 

Med anleggsutgifter og driftsutgifter på 

Dammen pluss store utlegg til 

turvirksomhet og medlemsmøter ser 

driftsunderskuddet foreløpig ut til å 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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ligge på om lag kr. 44.000 mot et godt 

overskudd i fjor. Inntektene har 

imidlertid vært nesten like gode som i 

fjor med kastekursene på topp og 

Grasrotandelen som en god nr. 2. 

Totalt sett har både utgifter og inntekter 

ligget på et nær ønsket nivå så bildet er 

ikke så negativt. Vi har fortsatt gode 

midler på høyrentekontoen, om lag 

540.000, men vi bør nok roe oss ned på 

investeringssiden i 2019. Vi trenger nå 

et «normal-år» for å finne den rette 

balansen mellom inntekter og utgifter.  

 

Styret i januar 2019. 

 

 

Nedenfor, parti fra Sjøørretturen til Daftø i Sverige. Det blir ny tur i 2019. 
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Årets fiskere. 

 
Hvem får plakett for årets fiskere i 2018 ?  Dette avsløres på medlemsmøte 24.1, altså 

like om hjørnet. Det har i år vært god deltagelse i konkurransen med fine fangster og 

knivskarpt oppgjør i flere av klassene. 5 blir hedret på møtet. 

 

Klassene ørret ellers i Norge på flue – ørret ellers i Norge annen redskap – største Laks,  

Største abbor – største gjedde – og åpen klasse største fisk for øvrig i Norge vil bli 

omtalt. 

 

Styret har besluttet at for 2019 vil reglene endres noe ved at Åpen klasse splittes i 2, en 

for saltvann og en for ferskvann. Styret vil her vurdere relativ vekt i forhold til 

Norgesrekord for arten.  

 

Blant de mange flotte bilder av deltagere med fangst (se f.eks forsiden av bladet), 

bringer vi her ett som redaktøren synes var passende for anledningen: 

 

 

Simen Corneliussen med en riktig så fin ørret: 
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Kort fra OFA 

 
Bemanningen på våre lag har vært stabil 

de siste årene, også i 2018. Så 

arbeidsoppgavene i marka er 

gjennomført som planlagt.  

 

Ofa er blitt mer restriktive når det 

gjelder utsett av ørret. Det blir ikke 

«pøst» ut i alle vann som noen tror. Det 

var før det, da det var om å gjøre å få 

mest mulig fisk til vannene sine. I år har 

vi satt endel yngel i bekker og elver. Der 

vi mener det er gode oppvekstforhold. I 

år med den ekstra varme og tørre 

sommeren har det kanskje ikke vært  

helt ideelt, men vi for se til våren .  

 

Stamfiske ble vanskelig i vårt område, 

pga. lite vann i elver og de store 

regulerte vannene. Men der det var 

vann, så vi mye fin fisk, og anlegget 

fikk den rognen den skulle ha. I 

skrivende stund, er klekkingen i full 

gang.  

 

Det nye anlegget fungerer helt perfekt. 

Det som er helt nytt i 2018, er at Ofa har 

ansatt ny daglig leder. Bjørn Torp har 

takket for seg etter nesten 15 år. Han har 

gjort en helt fenomenal jobb l 

Sørkedalen gjennom disse årene. Så OS 

sender han en stor takk for innsatsen. Nå 

håper vi på en like bra fortsettelse med 

vår nye mann, Finn Hungerholdt, som 

han heter. Det er alltid spennende med 

nye «koster». Takk også til «Gutta» på 

anlegget for meget godt samarbeid. Ny 

mann med i samarbeidet er lærlingen 

Torjus.  

 

 Erik. 

 

  

Gammel og ny «kost». Bjørn Torp m/telefon        Finn Hungerholt med ørret 
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Lørdag 

 

Det er ikke mer. Alt er borte. Høstmørket har lagt sin klamme hånd over alle gleder. I 

alle fall gledene på lørdag formiddag. Gleden over å slippe unna og glemme livets 

sorger, mas og trivialiteter. Gleden over samtaler om alt og intet. Gleden over å treffe 

hyggelige mennesker. En kopp kaffe. Et vaffelhjerte med rømme og jordbær. Noen kast 

med fluestangen. De enkle ting. Det er slutt. Isen har lagt seg på Holmedammen.  

Men det kommer en vår. Isen smelter. Ny sesong !!! 

En takk til alle Lørdagsholmendammere for mye god instruksjon og tålmodighet. 

Hygge. 

Debutanten,  

 

 

Det kjøles på gamle is-dammen !  
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Fylkesmesterskapet og Klubbmesterskapet i isfiske 

går parallellt slik det har vært 

 praktisert i flere år nå. 

Bli med du også ! 
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Nærmere om Sommerturen til 

Hardangervidda i august 
 

Uke 32, 4 til 11.august, har vi fått leie 

Knutsbu ved Geitvatnet på 

Hardangervidda. Det er plass til 9 

personer, 4 senger i hytta og to 

madrasser til å legge ut på gulvet. I 

tillegg er det en lavvo med tre feltsenger 

som kan benyttes. Vi får eksklusiv 

fiskerett i Geitvatnet, privat fiskevann, 

med to båter til vår disposisjon. I 

elvestrekningene mellom vannene i 

dalen er det åpent fiske for allmennheten 

med fiskekort. 

  

Det blir mulighet for transport med bil 

på traktorslepa fra Solheimstulen, og det 

er da ca. 3km. å gå ned til båten ved 

Geitvatnet. Se sirkel ved "4" Eidsvannet 

på kartet, (rute 40/72). Her blir vi 

sluppet av og hentet. Deltakerne sørger 

selv for mat og drikke til alle måltider. 

Hytta er utstyrt med vedovn og 

gassbluss til matlaging, samt solcelle til 

lading av mobiltelefoner og lignende. 

  

Fiske i Geitvassdalen er viden kjent fra 

gammelt av i sportsfiskekretser, og det 

ryktes at 2019 kan bli et godt år for 

bibio sverming. På denne turen er det 

mulighet for både stillevann- og 

elvefiske, enten du fisker med sluk, 

mark eller flue. 

  

Egenandelen for turen vil bli ca. 4000,-

kr. pr. person, prisen vil avhenge av 

hvor mange deltakere vi blir og hvor 

mye transport som kreves. For spørsmål 

om turen, send en mail til 
post@oslosportsfiskere.no.  
  

Påmelding til turen er åpnet på nettet og 

avsluttes innen begynnelsen av februar. 

Det er første mann til mølla som gjelder.  

 

  

mailto:post@oslosportsfiskere.no
mailto:post@oslosportsfiskere.no


 

19 

Hallvard Opheim Lid død 
12.1.2019 

Det gikk forferdelig fort nedover for 

Hallvard. Sykdommen slo til uten 

forvarsel med ulykksalig utfall i 

månedsskiftet november-desember. Han 

ble innlagt på Diakonhjemmet med 

diagnose leverkreft, men ble tatt godt 

hånd om så han kunne være hjemme på 

permisjon med familien rundt seg på 80-

årsdagen 14.desember. Men det bar fort 

tilbake til diakonhjemmet. Han ringte 

meg 29. desember og fortalte meg 

hvordan det sto til – at han ikke hadde 

så lenge igjen, kanskje 3 måneder, men 

hadde avfunnet seg med det. Torsdag 

10.januar var jeg på sykebesøk, men da 

var det allerede vanskelig å få kontakt 

med ham. 2 dager senere var han borte.  

Hallvard vokste opp i Oslo, gikk på 

Vestheim gymnas og studerte senere i 

Trondheim – Kjemi på NTH (NTNU). 

Hallvard fikk 2 døtre, Anne og Kristin 

og jobbet mange år ved Oslo 

Patentkontor. Til Sportsfiskerne kom 

han i 1995 og markerte seg raskt som en 

talefør og aktiv herremann med 

interesser for fiske og miljø. Gikk inn i 

Styret i 1997, ble nestleder i 1998 og 

overtok som formann i 2001og hadde 

posisjonen i 2 år. Sykdom satte Hallvard 

noe tilbake en periode, men han fortsatte 

i styret som styremedlem og suppleant 

helt frem til 2014.  Mange har hatt glede 

av hans sindighet, innsikt og evne til 

samarbeid. Hallvard ble tildelt 

foreningens hederstegn i 2007. 

Flere av oss vil også huske alle 

sommerturene med Sportsfiskerne der 

Hallvard var fast deltager. Fiskegleden 

var stor, men bevegeligheten ikke så 

god de siste årene, så turene ble kortere. 

Gleden ved å dra på hytta si og legge 

ned rakfisk fra nærvannene var stor til 

det siste. De siste 5 årene hadde han 

også gleden av å være mye sammen 

med sin gamle «flamme» fra studie-

tiden, Inger Bjørlykke.  

 

 

På tur slik vi husker ham. 

Hvil i fred Hallvard. 

Bisettes fra Vestre Gravlund’s kapell 

tirsdag 22.jan. kl. 1400 
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Fisket i Nordmarka før og nå. 

Vi sportsfiskere har som alle andre en 

lei tendens til å innbilde oss at alt var 

bedre før i tida. Fisken var større, det 

var flere av dem og de var selvsagt også 

penere å se på. Smartere var de sikkert 

også. Hukommelsen er selektiv og man 

har en tendens til å huske det som var 

bra samtidig som man "glemmer" det 

som var dårlig. Dette gjelder også fisket 

i Nordmarka.  

Min fiskegale far fiska mye i verdens 

vakreste skoger før han døde knappe 60 

år gammel i 1990, og aldri kan jeg 

huske at han fikk ørret som i det hele 

tatt nærma seg kilos grensa. Tre, fire 

hekto var normalen og kom han hjem 

med noen over halv kiloen ble disse 

betegna som sugger eller rugger. 

Ettersom han kun fiska med mark ble 

det også endel abbor, ja faktisk stort sett 

abbor. Og den var ikke særlig stor den 

heller.  

Jeg veit han dreiv å snikfiska endel i 

Skjærsjøen, ikke bare der elva fra 

Bjørnsjøen kommer ut, men litt utenfor 

det området også. Gikk noen pene 

rugger der ble jeg fortalt. Trodde han i 

hvert fall. Mest gikk det i harving om 

høsten uten at noen av disse ruggene 

noen gang beit på hans kroker. Han 

fiska mye der hvor elva fra Sandungen 

rant ned mot Hakloa også, for ikke å 

snakke om lenger ned der elva fra 

Hakloa slynga seg nedover mot 

Bjørnsjøen. I år etter år. Helst mørket, 

gjerne med en liten knert på lomma.  

Men stor fisk fikk han altså aldri, noe 

jeg tror ingen av de andre på OFA-laget 

som holdt til i hytta ved Sandungskalven 

fikk heller. Jeg tror de gutta levde godt 

med det, får du nok trehundregrammere 

blir det fort en middag eller to ut av 

disse også. Nå er alle opptatt av stor 

fisk, og helst bør den nærme seg kiloen. 

Det blir nesten som en besettelse. 

Kilosgrensa må brytes. Igjen og igjen. 

Man kan få prestasjonsangst av mindre. 

 

Det aller viktigste med en fisketur bør 

vel være det å komme seg ut i skauen, 

vekk fra jobb, skole og annet kjas og 

mas. Frihet. Egentlig burde man la vekta 

ligge igjen hjemme, fotoapparatet likeså, 

jeg tror dette stjeler alt for mye fokus fra 

hva det hele egentlig handler om. Det 

var faktisk ikke større fisk å få i 

Nordmarka før i tida, snarere tvert i mot.  

I dag er det bedre forhold og mer fisk 

enn noensinne, men det virker ikke som 

om folk helt har forstått dette. Hva er 

poenget med å slenge ut ei flue i 

Svartkulp ved Sognsvann, hale opp en 

ørret på 1,2 kilo som du innerst inne veit 

har blitt satt ut fra anlegget i Sørkedalen 

noen måneder tidligere? Moro å få stor 

fisk, bevares, men hadde det ikke smakt 

bedre med en villfisk på 600 gram tatt i 

en liten kulp langt der nord i marka hvor 

ingen kunne tru at slik ein pen fisk 

kunne bu?   

 



 

21 

Jeg har i hvert fall bestemt meg for at 

jeg i 2019 skal prøve å fokusere mer på 

selve opplevelsen, det unike som ligger i 

det å kunne fiske så og si utenfor 

stuedøra, det å legge flua ut "midt i" 

vaket for så å hove en pen ørret på 

trekommafem hekto. Pur glede`! Selv 

har jeg fått flere kilos-ørreter i marka de 

siste ti årene og drømmer selvsagt om 

den virkelig store, den som presser 

vekta over to kilo. Selvfølgelig gjør jeg 

det. Fatter`n hadde også sannsynligvis 

sånne drømmer, men det var betydelig 

vanskeligere på 70-tallet enn det er nå.  

 

Vi er heldige som har de forholda vi har 

nå om dagen, kom dere ut i felten og 

sats på flere ørretmiddager i år enn i 

fjor. Størrelsen betyr ingen ting. Fisk er 

tross alt fisk, uansett vekt og lengde. 

Eller? Bare snøen forsvinner nå så bærer 

det ut på tur igjen. Ut i den ville, men 

vakre Nordmarka. Mørkt og skummelt 

kan det også tidvis være. Mange 

uforklarlige lyder...men som mange 

andre tror også jeg på Huldra, og 

Nøkken er min beste venn... 

Fiskehilsener fra  

Kjell Grønningen. 

 

 

En av de mange perler i Nordmarka  ! 
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HARR, HAREØRE OG HARABALL 

Referat fra Glommatur høsten 2018. 
Mest jug. 

 Tidlig høst. Debutant på fisketur med 
eliten av Norske harrfiskere. Her var det 
deltakere som kunne skilte med 
medaljer fra fiskemesterskap og mange 
års erfaring med trange bukter og pene 
nedlegg. Ikke lett å nå opp for en 
nybegynner. 

Geir G, storelvdøl, var på hjemmebane 
og den ubestridte leder av turen. 
«Minken fra Stai» blant venner.  Ved en 
enkel høytidelighet ønsket han 
deltagerne velkommen og holdt en kort 
tale der han minnet om harrens verdi 
som mat og frarådet uvettig bruk av 
mothake og lettsindig utskeielser i stridt 
elvevann. 

Fisket kunne starte.  

Med skarpe blikk og sikre håndlag ble 
utstyret klargjort. Her var det fiskere 
som dristet seg til bruk av så mye som 
tre nymfer på samme fortom. 
Læringskurven var bratt. Det ble levert 
formaninger om at man skulle bevege 
føttene ute i elva. Dette skulle frigjøre 
byttedyr for harren ble det sagt. 
Kastene skulle være korte. Geir G sto 
det respekt av. Under vennlig men 
bestemt veiledning, med velvalgte ord, 
fikk debutanten sine instruksjoner,- og 
harr ble det. Thymalius thymalius. Den 
luktet timian.  

Gia hevdet ubeskjedent at han hadde 
på en som var på nivå med norsk rekord 
på flue (1,9 kg.), men slet med å føre 
sikre bevis for sin friske påstand. 

Jan H hadde turens mest elegante 
hodeplagg. Lett henslengt støttende på 
sin vadestav førte han stangen med 
nonchalante kast og rask tømming av 
høler for fin fisk. Dette hadde han gjort 
før. 

På kvelden ble det servert medbragt 
kolekvinter og pons. Stemningen ble 
løssluppen og en rekke temaer ble 
luftet og heftig diskutert. Gode historier 
ble formidlet med stor innlevelse og 
mer eller mindre grad av troverdighet. 
Det ble ikke spart på svulstige 
adjektiver når historien skulle 
formidles. Her måtte man ta i for å få 
oppmerksomhet og respons. 

Det var flere som sov litt utpå 
søndagen. 

***  

En stor takk til Geir G for 
arrangementet og andre gode 
fiskevenner som deltok på turen. Alle 
var enige om at det hadde vært en fin 
tur.  

Debutanten 

(Jens Morten Løken) 
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Hvor er nå denne Harren da ? 

(Geir Granli) 

 

 Her ser du Harr → 

 (Ove Valente) 
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Diverse referater og nyheter, som 

kanskje har gått hus forbi ? 

Medlemsmøtet 25. oktober 

Om lag 50 tilhørere hos Angler, hvorav 

halvparten fra OS, fikk høre Knut Johan 

Ruud snakke om fluefiske, og litt 

sjøfiske, på New Zealand. 

Knut Johan og familien har vi møtt 

tidligere etter deres 5 ukers fiskeferie i 

Montana den gangen deres førstefødte 

bare var noen måneder gammel. På 

turen til New Zealand var jenta nå en 6 

år gammel erfaren fluefisker som kunne 

gi gode råd og tips til sin far. Fantastisk. 

Intet er umulig for Knut Johan med 

følge. Det hjelper at kona også er 

fiskefrelst.  

 

Kone og datter, begge fiskefrelst 

Knut Johan har vært flere ganger på 

New Zealand «der ørreten dør av 

alderdom» som han sa. Det er ikke mye 

fisk der, men den er stor. Ikke er det så 

mange fiskere heller, men landet er jo 

langstrakt og avstandene store så man 

kan ofte ha herlighetene for seg selv. 

Hans heftigste langferie på NZ strakk 

seg over 10 uker og med 11600 kjørte 

kilometere. Du må ha bil. Turen blir 

rimelig om man leier en VAN utstyrer 

denne og bor primært i telt.   

Fisket er annerledes enn hjemme. Du 

fisker i en av de mange elvene. Fisken 

er sky og det gjelder å treffe riktig på 

første kast. Kast gjerne oppstrøms med 

store bustede fluer med solid krok (str.6 

– 8). Kast på fisk du ser. Polaroide 

briller er et must. Ofte blir det korte 

kast. Vent lenger enn vanlig med 

tilslaget når fisken biter. Plasserer du 

flua feil er fisken borte og du kan dra til 

neste fiskeplass.   

Årskort for fiske koster kr. 800.- og 

gjelder hele NZ, innenfor grensene langs 

elvene. Adkomst kan være vrien for 

grunnen er ellers private jorder og 

beiter. Spør helst bonden om lokal 

tilgang. De er stort sett positive. 

I forberedelser til turen er det smart å 

lese John Kents fiskeguide «South 

Island Trout Fishing Guide».   

 

Knut Johan med en grov en fra New Zealand ! 
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Det er også mulig å drive sjøfiske ved 

NZ’s kyst. Da fisker man gjerne King 

Fish som er en slags kongemakrell. De 

kommer ofte inn på grunne farvann. De 

små er på mellom 5 – 10 kg. !  

 

 

Mange folk på «Angler». 

Sjøfisketuren 3.nov. 

 

Vi tenkte å prøve noe nytt denne gang 

etter flere års bomturer til Sjøstrand. 

Hvorfor ikke lenger ut på Hurumlandet 

ved Storsand ? Vi møttes 6 mann etter 

hvert, i vind og bølger som ikke akkurat 

inviterte til fluefiske. Ingen fikk 

mistanke om fisk engang, men 

kaffebålet var på plass og varmet oss. 4 

dro snart over til Jeløya på grunn av den 

harde motvinden. To fisker ble tatt der.  

 

Fint ved Storsand, men fisken ?? 

Dugnaden på Bua 10. nov. 

Bra oppmøte på dugnaden. 

Oppryddingen ga mer hylleplass i 

lagerrommet, og mer pynt inne i bua. 

Dugnaden gjentas neste år.  Enda mer 

kan gjøres for å få en ryddig bod med 

effektiv utnyttelse av plassen. På 

loftshyllen er det nå prioritert plass for 

fjernarkiv. Det vil si diverse kartonger 

med «stangfiskeren» og FastFisk». 

Ellers er verktøy samlet i ny 

verktøykasse og redskap dels hengt opp 

og dels samlet på kortveggen. 

Unødvendig mange stoler lagret på 

bakrommet vil bli gitt bort / kastet. 

 

Fluebinding hos Angler 17. nov.  

Fra årsmeldingen sakser vi at kun ca.17 

personer var innom denne bindekvelden 

hvor det også var enkel matservering og 

foredrag med Svein Røbergshagen . 

Styret er skuffet over at såpass få var 

med, siden det var så mange med på 

vårparten.  

Red. mener dette er et hyggelig antall 

tross alt. Man kan neppe vente stinn 

brakke hver gang.  

For øvrig kan man notere at klubben vil 

starte opp igjen med fluebinding på 

Holmendammen tirsdag 15. januar 2019 

kl.18.30 . Annenhver tirsdag gjennom 

vinteren vil det være fluebinding på 

Dammen. Alle er hjertelig velkomne. 
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Bindeutstyr er på plass på Dammen. 

 

Medlemsmøte 22. november 

Vidar Paulsen tok turen til Angler den 

22.november. Det var 35 personer som 

fikk ta del i Vidar sine erfaringer innen 

et langt og innholdsrikt liv med fisking 

og fiskekonkurranser. Flotte bilder fra 

private turer og konkurranser i fra inn- 

og utland.  

 

Vidar startet opp med fluekasting på 

Holmendammen 11 år gammel i 1967 

etter å ha vært hekta på fiske en stund. 

Han fremholdt det gode miljø og 

samhold på Holmendammen og i det 

hele tatt det gode inkluderende miljø i 

kastemiljøet generelt som en grunn til at 

han har viet sitt liv til fiske, 

konkurransefiske og kommersiell 

virksomhet innen fiske.  

 

Han tok sitt 1. NM i fluefiske 13 år 

gammel og i 1988 ble han kapret til 

landslaget i fluefiske og var der mer 

eller mindre fast og deltok i 15 VM. I 

2011 i Tyrol trodde han det ble det siste, 

men senest i 2018 var han nok en gang 

med i VM med hederlig resultat.  

Vidar mener at å dele informasjon og 

læring er viktig for både konkurranse-

miljøet og utvikling av fiskesporten. 

Miljøet har vært flinke til nettopp dette, 

med lite hemmelighetskremmeri over 

landegrensene. 

 

Vår forening har lært mye av Vidar opp 

gjennom årene. Fra å kaste kort - dit  

fisken faktisk står (nær land) til å bruke 

nymfer og synkesnører og benytte et 

mindre knippe fluer med #hot spots#  

som fisken kan se. Det gir mer fisk ! Og 

hvorfor ikke bruke intermediate snøre 

med fluer og oppheng som kommer ned 

til fisken fremfor flytesnører og tørrfluer 

og sikting på vak. Det siste er moro, 

spennende og spektakulært men gir ikke 

så mye fisk.   

 

Igjen et hyggelig møte med Vidar. Litt 

synd at bare halvparten av våre var blant 

de 35 på Angler denne gang.  

 

L 

Vidar Paulsen med en storing 
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Julemøtet 13.desember 2018 

Litt tilbake til det gamle igjen. Julemøtet 

på Tåsen med god mat og godt drikke. 

Litt enklere opplegg, men det ble slett 

ikke verst. Riktig trivelig ble det. Og 

varm juleribbe fra Matspecialisten var 

både rikelig og velsmakende. For en 

fiskeelsker som undertegnede var ribben 

skikkelig bra med rett tilbehør. 

Vi var 20 stk. samlet rundt 2 bord. 

Rikelig med juleøl og dram. Dessverre 

var flere av de gamle traverne ikke 

tilstede. Synd. De ble kanskje skremt av 

fjorårets manglende kontinuitet eller noe 

snau markedsføring av årets 

sammenkomst.  

Men ingenting varer evig. Man må bare 

tilpasse seg nye tider og hegne om 

tradisjonene på annet vis om mulig. Geir 

Granli holdt en fin gjennomgang av 

årets aktiviteter og utsikter for 2019. 

Følg med på www.oslosportsfiskere.no 

og Facebook, så henger man med ! 

Men hvor ble det av kåringen av årets 

fiskere ? Utsatt til neste medlemsmøte 

blir det sagt. (se annet sted i bladet) 

 

Vannprøver av brønnvannet 

Dammen. 

Vannprøve fra brønnen vår ble samlet 

inn sist høst med sikte på analyse. At 

vannet holder drikkevanns-kvalitet 4, 

skal dokumenteres.  Resultatet 

foreligger nå. Se nedenfor. Oddvar 

Ringstad i vårt styre har vært tett på 

denne saken. 

Det finnes en 3-siders forklaring til 

analysetallene. Vi siterer konklusjonen : 

«Resultater for utførte analyser er 

akseptable for en enkelthusholdning.»  

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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Pilkesesongen er i gang. 

Terminlisten for konkurranser finner 

man på www.oslosportsfiskere.no under 

fanen ISFISKE. 

Bilde under av 3 ihuga pilkere  

(Harald, Jan og Erik). 

 

 

 

 

Litt om Fluekastekursene 2019 

  

I april og mai 2019 vil det bli avholdt 

kurs i fluekasting for nybegynner og litt 

øvede kastere på Holmendammen. 

 

Kurs 1: 24-25. april. Starter kl.18.00. 

Kurs 2: 8-9. mai. Starter kl. 18.00. 

Kurs 3: 22-23. mai. Starter kl. 18.00. 

 

Prisen for et kurs som går over to dager 

er 300,- kr. for medlemmer av Oslo 

Sportsfiskere. Prisen for ikke-

medlemmer er 800,- kr for et kurs over 

to dager. I prisen inngår også 

instruksjonshefter i fluekasting og basis 

flueutstyr. 

  

Vi har fullt utstyrte fluestenger til utlån 

for de som ikke har egen fluestang, men 

ønsker å lære fluekasting. 

  

Påmelding gjøres på nettsidene 

www.oslosportsfiskere.no. Klikk på 

fanen KURS. Fyll inn navn, tlf . og e-

post. Trykk av for kursalternativ og om 

du ønsker å låne utstyr av oss. Avslutt 

med SEND-knappen nederst til høyre. 

  

 

  

http://www.oslosportsfiskere.no/
http://www.oslosportsfiskere.no/
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VEDTEKTER FOR OSLO SPORTSFISKERE 

sist endret 21.3.2000 

 

1 ORGANISASJON 

 

Foreningens navn er Oslo Sportsfiskere. Den er stiftet 27. april 1932. Foreningen er 

tilsluttet Norgs Jeger-og Fiskerforbund (NJFF) med alle sine medlemmer. 

 

2.FORMÅL 

 

Foreningens formål er å oppmuntre til og oppøve interesse for sportsfiske og å 

fremme fiskesportens interesser ved å samle sportsfiskere i Oslo og omegn til i 

fellesskap å arbeide for: 

-  at sport- og yrkesfiskere tar nødvendig hensyn til fiskebestanden  under utøvelsen 

av fisk 

-  økning og vedlikehold av fiskebestander ved kultiveringsarbeid og utsetting av fisk 

-  fremme av sportsfiskerferdigheter ved kyndig rettledning i valg og bruk av   

sportsfiskerredskap 

-  at gjeldende lover og regler for fiskets utøvelse respekteres 

-  en fornuftig fiskelovgivning som blant annet tar de rette hensyn til sportsfisket  

-  samarbeid om fiskelovgivning med institusjoner med tilsvarende interesser. 

 

3. MEDLMSKAP 

 

Enhver som er interessert i sportsfiske, kan bli medlem av foreningen. Hovedstyret har 

dog rett til å nekte opptagelse av medlemmer som antas å kunne skade foreningens 

anseelse eller virke. 

Medlemmer kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.  

 

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i 

forbundet. Æresmedlem er den som etter vedtak på årsmøtet opptas som 

æresmedlem. 

Ethvert medlem er automatisk medlem i NJFF og i eventuelle medlemsgrupperinger 

som er organisert etter mønster utenfra, som Oslo Sportsfiskeres Castinggruppe. 

  

Et medlem har ingen rettigheter i foreningen ut over det kalenderår som kontingent 

er betalt for. Medlemsskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det 
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kommende året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemsskap, skal meddele 

dette skriftlig til foreningen eller NJFF direkte innen 1. september i kalenderåret. 

Den som ikke har betalt sin  kontingent innen regnskapsårets utgang, kan av 

hovedstyret strykes som medlem uten at foreningens krav på skyldige kontingenter 

bortfaller. 

 

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på fiskelovgivningen eller på annen måte ved 

sin adferd skader foreningens anseelse eller virke, kan suspenderes av hovedstyret for 

en tidsbegrenset periode. I svært alvorlige tilfeller kan hovedstyret ekskludere en 

person som medlem. Vedkommende medlem kan innanke hovedstyrets avgjørelse for 

årsmøtet som tar endelig avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer 

ekskludert fra foreningen, skal dette umiddelbart rapporteres til NJFF.  

  

4. KONTINGENT 

 

Medlemskontingent gjelder for kalenderåret. Foreningen følger NJFF's ordning med 

sentral innkreving av medlemskontingenten. Kontingentandelen til foreningen blir 

fastsatt av årsmøtet og skal meddeles NJFF skriftlig innen 1. september. 

Styret kan i spesielle tilfeller frita helt eller delvis for kontingentinnbetaling til 

foreningen. 

 

5. FORENINGENS LEDENDE ORGANER. 

Foreningens ledende organer er  

 

 - Ordinært årsmøte 

 - Ekstraordinært årsmøte 

 - Hovedstyret 

 - Rådet 

 

6. ÅRSMØTET. 

 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av 

mars, og innkalles av hovedstyret minst 14 dager før avholdelse. Forslag til saksliste 

skal følge møteinnkallingen, sammen med redegjørelse for hvilke sakspapirer som 

ligger til gjennomsyn på foreningens kontor eller hos sekretær.  

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt til hovedstyret innen 15. 

februar.  
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Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 

 

På årsmøtet behandles følgende saker: 

 

 a) Konstituering 

    - godkjenning av innkalling 

    - godkjenning av dagsorden 

    - valg av dirigent/ordstyrer 

    - valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 b) Årsberetning 

 c) Regnskap 

 d) Innkomne saker og saker fra hovedstyret nevnt i innkallingen 

 e) Kontingentandel 

 f) Budsjett 

 g) Valg 

  - styre i hht. § 8. 

  - 2 rådsmedlemmer i hht. § 9 

  - utvalg/komite-medlemmer etter behov 

  - 4 valgkomitemedlemmer for 1 år 

  - 2 revisorer for 1 år 

 

På årsmøtet kan vedtak fattes bare i de saker nevnt i innkallingen. Dersom ikke annet 

er bestemt avgjøres alle saker med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget 

forkastet unntatt ved personvalg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Valg 

skal skje skriftlig dersom noen krever det. Alle medlemmer som er ajour med 

kontingent-betalingen er valgbare og har 1 stemme som bare kan avgis ved personlig 

fremmøte. 

Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 

 

Inntil 2 representanter fra NJFF har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett. 

Forøvrig kan Hovedstyret invitere andre deltagere til årsmøtet med talerett.  

 

7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.  

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av hovedstyret eller når minst 50 medlemmer 

skriftlig stiller krav om det. 
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Innkalling gjøres som for årsmøte med minst 14 dagers varsel. Kun saker som er angitt 

i innkallingen kan behandles. 

Deltagere berettiget til deltagelse på ordinært årsmøte kan delta tilsvarende på 

ekstraordinært årsmøte. 

 

 

 

8. HOVEDSTYRET 

 

Foreningen ledes av av et styre bestående av formann, nestformann, sekretær, 

kasserer og 2 styremedlemmer som velges av årsmøtet for 2 år ad gangen.  

Alle velges ved særskilt valg, dog slik at formann, sekretær samt et styremedlem er på 

valg det ene året, mens de øvrige er på valg neste år. Til styret velges i prioritert 

rekkefølge 3 suppleanter for ett år ad gangen. 

Utvalgsledere kan delta i styremøtene uten stemmerett med mindre de er ordinært 

valgte styremedlemmer. 

 

Formannen, sammen med et av hovedstyrets medlemmer, forplikter foreningen ved 

sine underskrifter. For at gyldig styrebeslutning kan fattes må minst 3 av styrets 

medlemmer være enige. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.  

 

Hovedstyret holder møte når formannen bestemmer eller når minst 3 av hovedstyrets 

medlemmer krever det. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. 

 

Saker som Hovedstyret finner av stor betydning for foreningen forelegges rådet til 

uttalelse. Hovedstyret har adgang til å ansette lønnet hjelp i den utstrekning det anses 

nødvendig. 

 

Styret skal spesielt: 

 

- verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene 

- forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen 

  legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom siste 

- kalenderår,revidert regnskap for året samt et begrunnet budsjettforslag for 

kommende år 

- Legge frem for årsmøtet evnt. forslag om utnevnelse av æresmedlemmer samt  evnt. 

forslag om tildeling av NJFF's utmerkelser for videreekspedering til  styret i NJFF 
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- innen utgangen av mars hvert år sende NJFF og forbundets fylkesorganisasjon    

foreningens årsberetning,   regnskap og ajourført liste over tillitsvalgte. 

- nedsette utvalg etter behov og utarbeide instruks for disse. 

- arbeide for medlemsfordeler. 

- ivareta foreningens arkiv og historisk materiale. 

- sørge for at foreningen drives på en aktiv og hensiktsmessig måte i henhold til   

formålene.   

 

9. RÅDET 

 

Rådet velges av årsmøtet. Det består av 8 medlemmer som velges for 4 år, slik at 2 

nye velges hvert år. 

Rådet velger selv sin leder. Rådet avgir veiledende uttalelser i de saker som 

hovedstyret forelegger det. 

Overgangsordning ved evnt. vedtak om endret antall: Tidligere valgte rådsmedlemmer 

blir sittende ut perioden de er valgt for.  

 

10. REGNSKAP   

 

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal foreligge ferdig 

avsluttet og revidert senest 14 dager før årsmøtet. Regnskapet revideres av 2 valgte 

revisorer som avgir innstilling til årsmøtet. 

 

11. AKTVITETER 

Oslo Sportsfiskeres (OS's) aktiviteter og tilbud til medlemmene forestås av 

 

- utvalg som opprettes etter behov med leder oppnevnt av hovedstyret 

- grupper av medlemmer med felles interesser som arbeider etter retningslinjer   

eller vedtekter som i hvert      tilfelle utformes etter praktiske hensyn og hvor     

leder og evnt. styre velges av gruppens medlemmer. 

 - hovedstyret, som også koordinerer utvalgene og gruppenes arbeid  

 

Både utvalg og grupper baserer sin virksomhet på 

 

 - budsjettposter vedtatt på OS's møte 

 - bevilgninger fra hovedstyret etter søknad 

 - egne avgifter eller andre inntekter. 
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For grupper med egne vedtekter, må disse inneholde passuser om 

 

 - at medlemsskap bare er mulig for medlemmer i OS 

 - at alle eiendeler ved oppløsning tilfaller OS 

 

Utvalgs og gruppers instrukser, retningslinjer eller vedtekter godkjennes av 

hovedstyret. Hvis forslag til eller forandringer i eksisterende statutter betinger 

forandringer i OS's vedtekter, må saken forelegges OS's årsmøte. Spesielle regler om 

godkjenning kan gjelde grupper som er organisert etter mønster utenfra, som Oslo 

Sportsfiskeres Castinggruppe.  

Alle utvalg og grupper skal avgi skriftlig årsrapport til hovedstyret. 

 

12. VEDTEKTSENDRINGER 

 

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. 

Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av 

NJFF. 

 

13. UTMERKELSER.  

 

Etter forslag fra hovedstyret og rådet i fellesskap kan Årsmøtet med 3/4 flertall 

beslutte å oppta som æresmedlem den som anses å ha gjort sportsfiskesaken særlige 

tjenester.   

Foreningens hederstegn kan ved beslutning av hovedstyret tildeles medlemmer som 

har gjort særlig fortjenestefullt arbeid for foreningen og sportsfiskesaken. Merket kan 

videre deles ut til andre som har gjort seg spesielt fortjent ved arbeid for 

sportsfiskesaken. 

 

14. UTMELDING AV NJFF 

 

Dersom det foreligger et begrunnet forslag om utmelding av NJFF, skal hovedstyret 

behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 

2/3 flertall i 2 påfølgende årsmøter hvorav det andre kan være ekstraordinært etter 

minimum 3 måneder. 
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Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig 

utmeldingsvedtak. Lovlig fattet vedtak må meddeles forbundet innen 1. september i 

året før utmelding. 

 

15. OPPLØSNING AV FORENINGEN  

 

Dersom det foreligger et begrunnet forslag om oppløsning av foreningen, skal 

hovedstyret legge forslaget frem for behandling på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 

besluttet med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 6 måneder senere. 

Blir beslutning fastholdt, hvor til igjen kreves 2/3 flertall, bestemmer dette årsmøtet 

over foreningens formue som tilfaller foreninger eller institusjoner med formål av 

lignende art som den oppløste forening. 

- - o 0 o - - 

 

 
 

Her et bilde (v/redaktøren) fra «gode gamle» dager. Sommerturen til Haukedalen i 
august 2004. Vi leide hovedhuset nede ved elven og en liten hytte på fjellet. Det var 
bratt opp til hytta, så 5 av oss «beboere» ble fraktet opp i traktorgrabben tilpasset for 
person-befordring. Odd Eriksen, Erik Andersen, Per Nilsen og Eriks kompis Gunnar. 
I Haukedalsvannet fikk vi flott blank og fet fin ørret (på markdrag). På fjellet var det 
verre, men vi lærte at den bet mellom kl. 14 og 15! 
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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/

