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Formannen har ordet
Årsmøter:
Vi er ferdig med vårt eget årsmøte uten at det ble dramatisk. Økonomien er dårlig for
tiden. Fjoråret ble dyrt med ny toalettfasiliteter på Holmendammen. Vi måtte gjøre noe
med toalettforholdene, men hadde ikke budsjettert med så store utgifter som
sluttregningen viste.
Til årsmøtet i OFA har vi foreslått to saker som blir tatt opp med styrets godkjenning på
årsmøtet. Det ene forslaget går på å opprette en liste over de som ønsker å komme inn
på lag i OFA. Dette for å ha en oversikt over interesserte for lett å plukke inn på lag. Er
det noen i OS som ønsker å komme på lag, så send mail til oss. Vi har fått en del
henvendelser, men kontakt oss dere som ønsker å komme på lag.
På årsmøte i lokallaget NJFF, må vi igjen ta opp sjøørreten. Det er nå snart flere fiskere
enn fisk i indre Oslofjord. Det rapporteres om gode fangster på nettet, men dette vil
ikke kunne vare dersom det ikke blir mer kultivering i indre Oslofjord. Sandvikselva
har stått for en stor andel av fisken i sjøen. Etter flere år med kollaps pga.
giftdumpinger i Sandvikselva har det forsvunnet deler av årganger. Noe har heldigvis
greid seg ovenfor utslippet. Situasjonen med operabygging og Akerselva gjør ikke
situasjonen bedre. Gytefisken har møtt på hindre i flere år. Det er et tankekors at vi skal
være med å arrangere sjøøretkonkurranse 26-27 april. Heldigvis er konkurransen lagt
opp med mulighet til fangst og slipp. Vi må jobbe for settefisk anlegg også i Akerselva.
Holmendammen:
Nå er kalenderen for dammen på plass, og det er ikke mye ledig tid i mai og juni. Kun
enkelte dager.
Dugnaden blir 29. april. Det er mye som kan gjøres. Rydding i området, Beise/male
brygger, Ny trapp bak hytta med mer. Møt opp på dugnaden.
Hva skal vi gjøre med bua? Som jeg har begynt å nevne i alle sammenhenger, må vi
tenke på helårs bu på dammen. Fjellveggen bak bua må sikres, grunnen under bua er
ustabil, så vi har utfordringer. Er det noen som har ideer, så mottas disse med glede.
Styret mottar gjerne forsalg til ny bu i form av tegninger, både innvendig og utvendig.
Tenk også på hva bua skal brukes til, og vedlikeholdskostnader. Det er viktig også å få
med seg at bua ligger i et friområde.
Våren:
Nå er våren her, og indre Oslofjord ligger mer eller mindre isfri. Det er mange som
allerede har prøvd seg i fjorden. På nettet rapporteres det om bra fangster av sjøørret.
Det har det for øvrig kommet hele vinteren. Torsken ser ut til å være sjelden. Er det
dårlig is i Sandvika som gjør at det er dårlig med torskerapporter, eller er det en bestand
som nærmer seg kollaps?
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Isen på vannene i søndre deler av marka er allerede morken. Vanligvis går isen på disse
vannene i begynnelsen av mai. I år er det nok isfritt i april. Vi går mot den mest
spennende tiden i året.
(Dette ble skrevet før påske, men værgudene ville det ha sitt å si. I stedet for sjøørret
fiske, ble det ny vinter med snø, kuldegrader og sterk vind. Pilkestikka ble igjen eneste
mulighet til fiske.)
God sommer
Tight lines
Jan

Formannen sekundert av Per Nilsen under OS-mesterskapet på dammen i august i fjor
(foto Stein Wines)
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Klubbaktiviteter våren / sommeren 2008
Her kommer aktivitetsplanen for våren / sommeren. De tidligste kan allerede være
avholdt, men vil være kjent fra nettsidene (www.oslosportsfiskere.no). Deler av planen
finner dere også i FastFisk nr. 1/2008.
Aktivitetsnivået er noe dempet ned i forhold til fjorårets jubileumsår som ble veldig
hektisk også pga. prosjektet Fiske i Storbyen.
Fiske i Storbyen følges likevel opp med flere barneaktiviteter på planen. Her trenger vi
pensjonisthjelp. Per Nilsen vil som i fjor ta tak i dette.
Holmendammen, nå med nye do-muligheter, vil ganske sikkert appellere til mange. Vi
ser frem til hyggelige tirsdagstreffer i trivelige omgivelser, til kaffe og en prat. Regner
med at de fleste også husker å ta med stang !

April

26-27.4

Sjøørret konkurranse. I år har vi stand på Sollerudstranda
foran Gjensidigebygget på Lysaker.
Lørdag hvor man kan melde seg på mellom kl. 10 og 12.
Deltageravgift kr. 100.- Innmelding av fangster ved oppmøte
lørdag kl. 1600 eller om kvelden kl. 2200. Siste innmåling
søndag kl. 1000. Flotte premier. Se nettsidene til njff.

Ma. 28. Årsmøte i Castinggruppen kl. 1800. I år på Bakkekroen
Smestad, (det kan bli endringer). Sjekk nettsidene våre.

Mai

Ti. 29.

Dugnad på dammen. Årlig vedlikehold i samarbeid med Ris
Vel. Vi trenger folk. Kontakt Stein Wines 99593755. Ta med
rive eller grensaks. Vi skal male, rydde og gjøre det trivelig.

Ti. 6.

Åpning av dammen. Demo av Sage-utstyr fra Nordisk. Vi
serverer Kaffe, pølser, vafler, brus til vennlige priser.
Kaffeprisen går i år opp til kr. 10.-

7 – 8.

1. fluekastekurs (1-hånds) på Holmendammen med utstyr
fra Orvis. Kl. 1830 - 2100

14 – 15. 2. fluekastekurs (1-hånds) på Holmendammen med utstyr
fra Hardy. Kl. 1830 - 2100
19.

3. fluekastekurs (2-hånds) på Holmendammen for spesielt
inviterte med eget utstyr.

24 – 25. NM fluekasting på Holmendammen. Enhånds og to-hånds.
Se Castingforbundets nettsider. www.castingforbundet.no
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Juni

3-4-5.

Skolebarn på dammen. 3 formiddager og en ettermiddag med
fluekastekurs ifbm. oppfølgingen av ”Fiske i Storbyen.”

Lø.7

Dugnad Preuthunhytta. Vi sender ut nærmere melding på
nettet. I år blir det kun lettere vedlikehold. Vi har ikke råd til
noe annet ! Det betyr hovedsakelig vedsjauing og rydding

10-11.

Fluekastekurs ungdom. 2 ettermiddager med fluekastekurs
spesielt myntet på ungdom.

21-29.6

Åpent hus Preuthunhytta. Det blir ikke noen egentlig felles
sommertur i år, men vi åpner for at folk kan treffes på
Preuthun, fiske og være over en eller flere netter. For at det
skal passe mht. sengeplasser osv. må vi vite hvem som er
interessert og hvilke dager el. hele uken. Meld fra til
sekretæren : Stein Wines 99593755, eller på e-post.
(stein.wines@gjensidige.no). Også Hallvard Lid kan
kontaktes på tlf. 22555421

August Sø. 24.8 Familiedag Holmendammen. Vår versjon av
”Fiskesommer”. Det blir fiskesti og markfiske for barna og
grilling av pølser og evnt. fisk. Saft og kaffe. Frivillige
”bakke”-mannskaper fra foreningen etterlyses. Meld fra til
sekretæren.

Sept.

Ti. 26.

Klubbmesterskap fluekasting på dammen kl. 1830

Sø. 7.9

Familiedag Holmendammen. Ny barnedag etter samme
mønster som 24.august.
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Innkalling til årsmøte i Castinggruppen Oslo Sportsfiskere
Tid: Mandag 28 - 04 - 2008 kl. 1800
Sted: Bakkekroen - Smestadkrysset
Det har vært litt frem og tilbake med hensyn til stedet. Det er mulig møtet kolliderer
med et annet arrangement på dammen. Derfor er møtet lagt til annet sted enn dammen.
Følg med på www.gjensidige.no for å se om møtested Bakkekroen endres.
Til behandling :
1) Konstituering
- godkjenning av innkallingen
- godkjenning av dagsorden
- valg av dirigent / ordstyrer
2) Årsmelding
3) Regnskap
4) Innkomne forslag
5) Kontingent
6) Budsjett
7) Valg
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Kalender Holmendammen våren 2008
Nedenfor vises hvordan ”dammen” er disponert på vårsesongen. Som man ser er
mange dager utleid til våre samarbeidspartnere. Det gir gode penger i kassen. Samtidig
har vi prøvet å holde tirsdagene hellig til klubbkvelder.

April
1 tir

Mai
Uke14

Juni

1 tor

1 søn

Stram Line

2 ons

2 fre

Stram Line

2 man

Stram Line

3 tor

3 lør

Stram Line

3 tir

Skolekurs / klubbkveld

4 fre

4 søn

Stram Line

4 ons

Skolekurs / Stram Line

5 lør

5 man

Stram Line

5 tor

Skolekurs / Jesting

6 søn

6 tir

Damåpning

6 fre

Jesting

7 ons

Orvis Kurs

7 lør

8 tir

8 tor

Orvis Kurs

8 søn

9 ons

9 fre

10 tor

10 lør

pinseaften

10 tir

Klubbkveld / Kastekurs

11 fre

11 søn

1. pinsedag

11 ons

Kastekurs BU / Jesting

12 lør

12 man

2. pinsedag

12 tor

Jesting

13 søn

13 tir

Klubbkveld

13 fre

14 ons

Hardy kurs

14 lør

15 tir

15 tor

Hardy kurs

15 søn

16 ons

16 fre

16 man

Jesting

17 tor

17 lør

17 tir

Klubbkveld

18 fre

18 søn

18 ons

Jesting

19 lør

19 man

Dahr 2h

19 tor

Jesting

20 søn

20 tir

Klubbkveld

20 fre

Jesting

21 ons

Nordisk

21 lør

Nordisk

Nordisk

22 søn

7 man

Uke15

14 man

Uke16

Uke17

Uke 19

9 man

Uke20

Uke21

Uke24

21 man

ZPAY

22 tir

ZPAY

22 tor

23 ons

Nordisk

23 fre

24 tor

Nordisk

24 lør

NM fluekasting

24 tir

Klubbkveld

25 fre

25 søn

NM fluekasting

25 ons

Jesting

26 lør

26 man

Jesting

26 tor

Jesting

27 søn

27 tir

Klubbkveld

27 fre

28 ons

Nordisk

28 lør

Jesting

29 søn

28 man

Nordisk

29 tir

Dugnad

29 tor

30 ons

Nordisk

30 fre

Uke18

31 lør

23 man

Uke22
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tir

Uke25

Uke26

30 man
Stram Line

Uke23

Uke27

Klubbkveld

Dugnad på Holmendammen
tirsdag 29. april kl. 1730 – 2100.
Vi klargjør for damåpning og en
forhåpentlig trivelig kastesesong. Vi
skal kviste og rake løv og gjøre det
trivelig rundt og i nærhet av bua. Vi må
spesielt så til jordhaugen etter
gravearbeidene for septiktanken og vi
må gi bua et strøk maling. Taggere har
vært på ferde ! Toalettrommene må
vaskes og klargjøres for ny bruk. Det er
mulig vi får grus fra kommunen. I så fall
må den legges ut. Det blir sikkert nok å
gjøre. Riis Vel er med, det samme
Holmendammens venner og det er i
fellesskapets interesser vi gjør dette.
Ta med hansker og gjerne en rive eller
kvisttang.
Ring Stein (99593755) hvis det er noe
du lurer på.

Dugnad på Skjerva en dag i juni,
mest sannsynlig lørdag 7.6.
Ikke de store arbeidene i år. Vi tar turen
mest for hyggen skyld. Enkelte har
tanker om å felle noen trær og rydde i
buskas. Vi må få frem mer lys på tomta
! Kan noen snekre ny krakk / sittebenk
på forsiden av hytta ville det vært
kjempeflott. Den gamle har for flere år
siden sett sine beste dager. Det er også
behov for å rydde i ”snekkerboden.”
Adkomst Preuthun-hytta på Skjerva er
som tidligere rv.4 fra Gjelleråsen mot
Roa (Gjøvik). Etter Grua-tunnellene er
det avkjøring ved Roa. Følg rv. 120 mot
øst merket Gardermoen ca. 8 km.
Skjerva er det første store vannet på
høyre hånd etter nedstig-ningen til
vannet. Hytta ligger deretter på venstre
hånd rundt første sving. Det er hytta
med flaggstang etter et hvitt bolighus
med ny terasse.

MØT PÅ DAMMEN kl. 1730 !
Dugnad er trivelig ! (vi sørger for kaffe
og mineralvann)

Sesongåpning på
Holmendammen tirsdag 6. mai
kl. 1800.

Ønsker du særtrykk av artikkelen om
Preuthunhytta i farger og A4, lettere
omarbeidet fra artikkelen i FastFisk nr.
1/2006 ? Da sender du mail til
stein.wines@gjensidige.no
så sender vi deg den i posten. Legges
også ut på ”dammen”.

Husk dampåpningen 6.5. Det blir
demonstrasjon av Sage-utstyr ved
”Nordisk fiskeutstyr”. Og det blir
muligheter for kjøp av kaffe, brus,
pølser og vafler.

Hilsen Hyttekomiteen
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store kampanje siste år ”Fiske i
Storbyen”. Om lag 7000 personer var
innom OFA-standene på Øvresetertjern
og Skraperudtjern.
Jan rettet opp Per Nilsens engasjement i
OFA. Han var i 2007 ikke med i OFAs
valgstyre.

Referat fra årsmøte i Oslo
Sportsfiskere, 2008.
Sted:
Tåsen Seniorsenter
Tid:
Tirsdag 11. mars 2008,
kl.1900
Tilstede:
21 av foreningens
medlemmer

Under kommentarene gav Harald Sund
styret ros for kjempeinnsats og stort
aktivitetsnivå i jubileumsåret. Han
berømmet særskilt det flotte
jubileumsnummeret av FastFisk som
han mente hadde fått et meget godt og
interessant innhold.
Knut Vadholm hadde en kommentar til
nettsidene som ikke har noen
slettefunksjon for eldre nyheter. Styret
vil se på mulighetene for å slette
gammelt stoff.
Geir Gundersen kommenterte til
medlemsmassen og manglende
kontingentbetaling at NJFFs nye
medlemssider gir gode muligheter for å
følge opp medlemsstatus. Jan bemerket
at styret allerede benytter seg av de nye
mulighetene medlemssidene på njff.no
gir.

Formannen, Jan Johnsen ønsket
velkommen.
Det ble innledningsvis orientert om en
del saker fra styret – om sjøfisketuren
10.4 (senere utsatt til 16.4), om
sjøørretkonkurransen på Sollerudstranda
26-27.4, dugnad dammen 29.4,
damåpningen 6.5 og om ”åpent hus” på
Preuthunhytta 21 – 29.6. Det ble også
opplyst at på OFAs årsmøte 27.3 vil
klubbens 6 stemmer i hht. vedtektene
disponeres av Jan Johnsen, Stein Wines,
Per Nilsen, Geir Gundersen, Odd Barra
og Erik Andersen
a). Konstituering.
Godkjenning av innkallelsen.
Innkallelsen ble godkjent uten
komentarer.

Zickfeldt kommenterte til
fluebinderkurset i Stram Lines lokaler at
det burde kunne organiseres uformelle
upretensiøse fluebinderaftener på
Holmsnbua hvor deltagerne kan lære av
hverandre. Jan uttalte at styret har gjort
seg beslektede tanker.

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten
kommentarer.
Valg av dirigent / ordstyrer

c). Regnskap 2007.
Erik Andersen gjennomgikk
resultatregnskap og balanse ved å lese
tallene. Regnskapet er satt opp med
brutto utgifter (kr. 110.948,71) og
inntekter (kr. 116.599,76). Årets drift
gav dermed et overskudd på kr.
5651,05.

Som ordstyrer ble valgt Jan Johnsen,
Til å undertegne protokollen ble valgt
Harald Hovde og Geir Gundersen.
b). Årsberetning.
Jan Johnsen leste årsberetningen i sin
helhet, gjengitt i FastFisk no.1/2008.
Han kommenterte bl.a OFAs og NJFFs
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rørleggerutgiftene hvor både antatt
arbeidstimer og rørdelerutgiftene ble
høyere enn antatt. Det var ikke innhentet
anbud. Årsmøtet uttalte at det alltid skal
innhentes anbud før en slik operasjon.
Det er ikke sikkert det endelige resultat
blir særlig forskjellig fra timebaserte
tjenester, men da blir man i hvertfall
ikke overrasket. Styret merket seg denne
kommentaren.
Zickfeldt kommenterte til slutt at selv
om det ble dyrt, er det flott at prosjektet
er gjennomført.

Knut Vadholm spurte om årsaken til den
store differensen mellom resultat og
budsjett for utgifter til medlemsmøter.
Det ble forklart ved at årets julemøte er
ført i eget jubileumsregnskap. Utgifter
og inntekter til tradisjonelt julemøte er
ført i budsjettet for 2007 men
fremkommer i år ikke i ordinært
driftsregnskap.
Jan kommenterte at mindre inntektene
fra fluekastekursene enn budsjettert
skyldes at vi ikke hadde tilstrekkelig
instruktører til å fylle opp kursene som
normalt. Vi måtte siste år begrense
deltagelsen til kursene på tross av
mange liebhabere.

Regnskapsbalansen ble lest av Erik.
Sum egenkapital og gjeld utgjør
205.939,21 hvorav likvide midler utgjør
kr. 131.938,21

Jan informerte om at Olav Kristiansen
vil gjøre en innsats for å brushe opp
kursene og gjøre noe for å øke
rekrutteringen til stammen av
kursinstruktører. Dette blir et prosjekt i
2008 hvor styret håper å kunne trekke
inn også fylkeslaget.

Tore Raaer leste revisors beretning.
Regnskapet er godt igjennom og funnet i
orden. Bilagene er greie og oversiktlige.
Han hadde dog en liten bemerkning til
alkoholholdige gaver som ikke er
fradragsberettiget om de ikke er
tilgjengelig for alle ! Det ble likevel
akseptert. Foreningen er dessuten ikke
offentlig regnskapspliktig / skattepliktig.

Jubileumsregskapet ble gjennomgått av
Erik og kommentert ytterligere av Stein
Wines.
Underskuddet for 2007 er pga.
kontantprinsippet ikke særlig stort. Vi
får isteden en større utgiftspost i 2008,
spesielt rørleggerregningen ifbm.
doprosjektet.

d). Innkomne forslag og saker fra
styret.
Det var ingen saker mottatt til
behandling.

Wilhelm Zickfeldt kommenterte doprosjektet som ser ut til å ha blitt svært
dyrt. Stein redegjorde for utgiftene som
han innrømmet har blitt svært meget
større enn budsjettert.
Det er søkt om midler fra kommunen
v/Oslo Idrettskrets for å redusere
kostnadene.

e). Kontingentandel.
Styret innledet med å konstatere at det
ikke har vært kontingentøkning til
foreningen siden år 2000. Da ble
kontingent for hovedmedlem satt til kr.
160.-, pensjonister kr. 65.- Andelen til
NJFF øker litt hvert år.

Overskridelsene skyldes vanskelige
gravearbeider og spesielt
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Bidrag Holmenbua er satt opp med kr.
10.000. Det er antatt at vi vil kunne få
opptil 30% av søkte midler til
kommunen om refusjon av
anleggsutgifter på Holmenbua (doprosjektet). Vi har søkt om 33.000 for
investeringer i idrettsanlegg.

Styret begrunnet et forslag om å få
fullmakt til å kunne heve kontingenten
ved behov.
Forslag til vedtak:
”Styret ber om fullmakt til å øke
foreningens kontingentandel på alle
medlemskategorier med inntil 5% av
den gjeldende totalpris for
medlemskategoriene. Fullmakten
gjelder inntil noe annet vedtas av
årsmøtet.”

Jan kommenterte også enkelte andre
budsjettposter og benyttet for øvrig
anledningen til å reklamere for
sjøørretkonkurransen som i budsjettet er
satt opp i balanse.

Dette betyr for eksempel at foreningens
kontingentandel for hovedmedlem vil
kunne økes fra kr. 160 til kr. 190. (5%
av 600 = 30)

Budsjettforslaget ble vedtatt.
Før valget tok årsmøtet pause med gratis
kaffe og wienerbrød.

Forslaget ble vedtatt.
g). Valg
Odd Eriksen redegjorde for
valgkomiteens arbeid og innstilling.
Jobben har heller ikke i år vært spesielt
vanskelig. Det foreslås kun en endring
idet Geir Gundersen går inn som
vararepresentant etter Halvard Dahlen.
Geir tilhører den yngre garde, har
erfaring fra foreningsarbeid og er også
ny på OFAs Storflåtan-lag.

f). Budsjett.
Jan gjennomgikk budsjettforslaget.
Renteinntektene vil bli lavere i år
grunnet vesentlig reduksjon i
omløpsmidler / fond etter
jubileumsaktivitetene.
Fluekastekursene går noe opp i forhold
til i fjor, da vi regner med 3 kurs. Det
forutsettes 4 instruktører på hvert kurs. I
fjor hadde vi 2 kurs og med begrenset
deltagelse pga. instruktørmangel. Vi vil
i år sende kursfaktura på forhånd til
deltagerne.

Valgene ble gjennomført en for en ved
akklamasjon.
Etter valget er fordelingen av vervene
som følger:
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Styret:

Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jan Johnsen
Marius Warnken
Erik Andersen
Stein Wines
Norvald Langeteig
Per Nilsen

(ikke på valg)
(gjenvalgt for 2 år)
(gjenvalgt for 2 år)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(gjenvalgt for 2 år)

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Lars B. Osa
Geir Gundersen
Hallvard Lid

(gjenvalgt for 1 år)
(ny - valgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)

Valgkomite:

Jon Erlend Dalen
(gjenvalgt)
Wilhelm Zickfeldt
(gjenvalgt)
Odd Eriksen
(gjenvalgt) leder
Lars Osa går ut da han sitter i styret. 3 er også nok.

Revisorer:

Tore Raaer
Knut Vadholm

Rådet:
2008 – 2011

2006 – 2009

(gjenvalgt)
(gjenvalgt )

Bjørn Borgen
Knut Vadholm
(leder)

2005 – 2008

Kåre Larsen
Bjarne Fenn

Odd Eriksen
Per Karlsen

2007 – 2010

Harald Sund
Leif Eriksen

Årsmøtet hevet kl. 2015.
Stein Wines 13.4.2008
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Hvor er dette?
Vi har ikke hatt noen kjentmannsprøve fra marka siden FastFisk nr.3/2006. Da var det
formannen som var raskt ute og påviste at bildet var fra åssiden sør for Store
Sandungen ikke langt fra Skysskafferodden. Bildet ble tatt med utsikt mot nordøst med
en nyere jegerhytte i forgrunnen. Flott sted rett på nedsiden av skogsveien som går i lia
her.
Stedet under ligger ikke lenger på de mest beferdede steder i marka. Gammel
sagnomsust gård. Lenge siden det bodde folk her, men noen har pusset opp i det siste.
Undertegnede tok en noe mager blank ørret i vannet på den flotte stranden rett nedenfor
gressvolden sist sommer. Hvor kan det være ?

Flott gammel gård i marka. Nå nærmest glemt (foto: Stein Wines).
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Vi Gratulerer Odd Barra !

Pressemelding fra OFA

Oslo, 28. mars 2009

Kongens fortjenestemedalje for frivillighetsarbeide i Oslomarka.
Hans Majestet Kong Harald V har funnet Odd Barra verdig til å motta Kongens
fortjenestemedalje i sølv. Odd Barra mottar Kongens fortjenestemedalje for sitt store
engasjement og frivillighetsarbeide over en periode på 60 år for Oslomarka
Fiskeadministrasjon (OFA).
Tildelingen er ikke bare en viktig begivenhet for hovedpersonen, men også en merkedag
for den organisasjonen og de formål Odd Barra har viet sitt liv.
Som pioner i OFA var Odd Barra en forkjemper for kalkingsprosjekter som har ført til
svært godt sportsfiske i Oslomarka. Odd Barra har nedlagt et betydelig arbeid med
rydding og forbedring av habitatsforholdene i markas gytebekker.
Odd Barra har i alle år jobbet for at OFA skal fremstå med en seriøs profil og vært en
pådriver i arbeidet med å sikre OFAs drift.
Odd Barra har hele tiden vært medlem av Oslo Sportsfiskere som var en av de 2
foreningene som i sin tid var grunnlaget for etableringen av OFA. Engasjementet
strekker seg tilbake fra oktober 1948, og Odd Barra har med det viet 60 år av sitt liv til
sportsfiskets muligheter i bl.a. Oslomarka. Han har vært engasjert som lagmedlem,
lagleder og vært områdeansvarlig i tillegg til å ha vært en aktiv bidragsyter i OFAs styre
over flere år.
Odd Barra mottok på OFAs årsmøte i 2007 OFAs hedersnål. Denne deles ut til personer
som, over mange år, har vist et forbilledlig engasjement for OFA og organisasjonens
formål.

Kontaktpersoner
Odd Barra
Emil Andre Os, Styrets leder i OFA
Bjørn Torp, Daglig leder i OFA

Telefon 66 84 52 66
Telefon 90 99 39 08
Telefon 92 89 91 35

Vedlagt bilde i forbindelse med overrekkelsen som ble foretatt av OFAs styreleder den 27. mars
2008 (foto: Tor Bach). (Se lenger bak i bladet).
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Høstfiske i skogen
Fra Ulf Erik Forsbakk har vi fått 2 små historier som minner oss om gleden ved oppleve å få fisk. Nå
er det bare en måned til marka-sesongen er over oss – igjen ! red.

Etter en travel periode på jobben gikk jeg inn til sjefen og spurte om jeg kunne ta en
avspaseringsdag. Det var heldigvis ikke noe problem. Planen var allerede lagt, dagen
skulle brukes til en fisketur i Østmarka. Datoen var 5 oktober.
Jeg stod opp tidlig på morgenen og pakket sekken med primus, litt mat og fiskeutstyr.
Når det var gjort våknet resten av huset. Etter litt ungestell, frokost og levering i
barnehage var resten av dagen bare min. O hvilken lykke!
Etter en fin mars på tre kvarter var jeg inne ved tjernet. Været var perfekt, nesten
vindstille og sol. Jeg fant meg en fin plass oppe på en liten kolle der jeg har full
kontroll over alt som skjer i det lille tjernet. Så vaker det en fisk tett på myrkanten på
andre siden. Merker at jeg blir ivrig, men setter meg ned og finner fram fiskeutstyret. I
det jeg rigger opp fluestanga vaker den jammen en gang til. Jeg knyter på en liten maur,
og beveger meg rundt vannet. I det jeg finner min posisjon godt inne på myra vaker den
igjen. Etter et par luftkast ligger mauren der den skal. Det tar ikke mer enn et par
sekunder før flua forsvinner i et vak. Stanga løftes bestemt og det svarer i andre enden.
Fisken er ikke så stor, 20-25 cm. Den får friheten tilbake. Bra start!
Jeg rusler litt lengre bortover myra og gjør noen blindkast. Tar ikke lang tid før en ny
fisk tar flua. Fisken er som støpt i samme form som den første. I det jeg kroker av
fisken ser jeg et nytt vak. Jeg flytter meg mot vakstedet og legger ut mauren på nytt.
Fisken er tydeligvis i bettet for det tar ikke mange sekundene før flua forsvinner igjen.
Fisken går rett i været. Denne er større, halvkiloen kanskje. Etter en fin fight på den
lette fluestanga ligger fisken i håven. En feit og fin skogsørret på seks hekto. Den tar
jeg til mat. Tre tørrflue ørreter på en halvtime så sent på høsten er jeg veldig godt
fornøyd med.
Jeg rusler tilbake til sekken og finner primusen og lager meg litt mat. Jeg hører noen
lyder bak meg og så dukker min fluefiskende nabo opp. Han har også tatt seg en fridag.
Jeg forteller om det gode fisket og merker at naboen blir ivrig. Vi bestemmer oss for å
la det lille tjernet hvile, og går til et annet vann. Etter 20 min er vi framme. Tar ikke
lang tid før vi finner vakende fisk der heller.

16

Det er tydelig at jeg har fått mitt for dagen. Har flere fine sjanser, men enten misser jeg
i tilslaget eller så setter jeg fluene fast i trærne. Naboen derimot er skikkelig på hugget.
Et par timer senere har han landet tre fine ørreter. Alle feite og rundt 40 cm.
Utpå ettermiddagen rusler vi hjemover med fine fiskeopplevelser i sekken og fulladede
batterier.

”naboen” - foto: Ulf Erik Forsbakk.
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Med barnevogn på fisketur
Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli.

Har for tiden pappapermisjon. Dagene består stort sett i trilleturer og leking inne. Har
etterhvert begynt å bli litt lei av gangvegene her ute, så tanken på å ta med Thea på
fisketur har vært der en stund. I dag ble det til mer enn tanken! Håpet var selvsagt å få
svingt stanga litt, men en trilletur i litt andre omgivelser var kanskje mest realistisk.
Etter frokost, litt lek inne, pakket vi veska og satte oss i bilen. Jeg bød på en kornmo
kjeks, noe som pleier å holde henne opptatt en stund. Smokken fjernet jeg, for biltur og
smokk er den reneste sovemedisin. Det tok ikke så lang tid før jeg hørte at kjeksen falt
ned på bilgulvet, og det ble merkelig stille der bak. Jaja, så ble det soving lell da.
Da vi ankom sjøen sov Thea som en stein. Jeg la henne over i vogna og da våknet hun
selvsagt… Men trilleturen ned til vannet var nok til at Jon Blund igjen fikk overtaket.
Jeg fikk rigga opp fluestanga kjapt, og snek meg bort på svaberget. Thea sov fortsatt.
Tre kast senere er det liv i leiren, og jeg må jogge tilbake til vogna. Jeg vipper opp
vogna sånn at ungen kan sitte og se på litt, og vi trillet bort på ei lita brygge. Der stod
jeg og kasta, mens Thea satt og så på. Blid som ei lerke! Og jammen var sjøørreten i
farta og. Tok ikke mange kastene før det var en fisk som tok flua akkurat i det jeg
skulle til å løfte snøre ut av vannet for et nytt kast. Halvkilos fisk. Hadde ikke håv, så
jeg forsøkte å løfte fisken opp av vannet. Men da slo den seg av og forsvant. Moro var
det lell.
Thea begynte å bli litt utålmodig. Da ble det en ny kornmo kjeks. Den holdt henne
opptatt i nesten en halvtime. I mellomtiden fikk jeg en ny fisk. Forsøkte samme
landingstaktikk på denne, og denne gangen ble fisken med opp på brygga. Thea var nok
litt skeptisk til denne skapningen, men måtte allikevel ta på den.
Ulf Erik Forsbakk
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”INNTRENGEREN”

(av Finn Aubert via Knut Vadholm)

”Når’e loktær dau rotte i huset, går’e mot jul, sa’n Gunvald”. Sitatet er hentet fra Peder
W. Cappelens bok ”Vandringer”, kapittelet om og fra ”Flyndrefjord”, Eftanglandet ved
Larvik.
Nå luktet det ikke akkurat dau rotte på den plassen vi befant oss, men måneden var
desember, og stedet het Malmøya. Treschow Fritzöes vidunderlige paradis, på foten av
Skagerak litt vestafor Eftanglandet og ”Flyndrefjord”.
Helt siden 1967 hadde Larviksgjengen Solan, Ludvig, Bonden, Klepperen og Tjukken
valgt seg desember og juletid som det best egnede tidspunkt for fangst av stortorsken.
På dette tidspunkt siger torsken helt inn ”på tørra”, på sin uoppslukelige og intense jakt
etter krabber, mark og ulkerogn.
Denne historien bærer ikke kimen i seg om den aller største fisken, som ved tidligere
møter hadde tøyet vekten til både 11 og 12 kg. Ei heller skal det berettes om de
perfekte forhold for torskefiske med stang fra land, mildvær med gammel sjø fra syd og
normal vannstand. Derimot skal det innrømmes at forholdene tilsynelatende var
dårlige, lett nordadrag, lavt og klart vann.
Dog, morrafisket forløp ikke så verst for gjengen, 10-12 kg ”kultfisk” samt en 4 kg’s
”rødskjær” til Ludvig. Den gamle, gode ”Slukhalsen” fornektet seg ikke.
Mot ettermiddagsbeitet skilte gjengen lag. Bonden og Klepperen ofret seg for
Låkaporten, et trangt, grunt sund helt sydvest på Malmøya. Tidligere bravader etterlot
ingen tvil hos disse to, nå sto ny stortorsk for tur. På veien ut gjenoppfrisket de den
gamle historien om den famøse losen Ulabrand, som i det verste vær i manns minne
hadde stått rett gjennom alle brott der ute – og for fulle seil!
Resten av gjengen dekket den nordvestre delen av øya mot Larviksfjorden. Men det er
Bonden og Klepperen som fra nå av skal ha vår oppmerksomhet. Etter en times
pløykasting, ”dødt som i olla” henleder Klepperen oppmerksomheten på noen ringer i
vannet, nesten som bakevje i en elv, ca. 20 meter fra land. Sel, repliserer Bonden, halvt
ironisk.
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Episoden var for så vidt lagt bak dem da Bonden vel et kvarter senere roper ”Der satt’n,
ække svær, kom med kleppen”. Klepperen raskt tilstede ved Bondens side, rastløst
skuende ned i dypet. Bonden synes å ha det hele under full kontroll, idet de begge
skimter gråtorsken rett under overflaten. Så skjer ting i rask rekkefølge. Opp fra det
samme dyp et vidtgapende torskehode på vill jakt etter Bondens fangst. Så viser
Klepperen ettertrykkelig hvorfor tilnavnet hans ble til. Lynhurtig planter han kleppen i
inntrengeren, som nærmest fosser på land. Like kvikt hektes kleppen av og trenger
dypt inn i Bondens fangst. I mellomtiden har naturen spilt ut sitt rosa skjær over
svabergene, iblandet østhimmelens dueblått ----. Alt mens inntrengerens blod lyser
mørkerødt mot frossen hvitmark og vekten presses ned mot 8,5 kg.
Avslutningsvis skal bemerkes at Bondens fangst nådde 2,0 kg på den samme vekt.
Dessuten blir Klepperen i ettertid stadig minnet på sine ord: ”Sorry Bonden, jeg tok
denne først jeg”.
Knut V.

Torsk ! (foto fra Ulf Erik forsbakks samlinger)
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Si det med blomster …. eller ?
(en bitte liten ting til ettertanke fra en av våre nye medlemmer)

En boks med mark
For en dame som har levd en stund, har jeg som de fleste fått noen blomster opp
igjennom årene. Enten det har vært bursdagsblomster, barn-blir-født-blomster,
kondolere-blomster, sjekketriksblomster, mannen i huset er i det romantiske hjørnetblomster, unnskyld-blomster osv.
Jeg har i det siste innsett at jeg kan ha virket utakknemlig når blomster har dukket opp
av den ene eller andre grunnen. Ansiktets preg av likegyldighet har nok vært godt
synlig. Aldri vet jeg hvor blomstervasen befinner seg heller. For hva i alle dager skal
man bruke blomster til?
-Symbolikken, vil noen si. Det er meningen at blomster enten skal forsterke en glede,
eller dempe en sorg.
Hvis dere menn der ute, har damer som er lidenskapelige fiskere, så bytt ut blomstene.
Det er kanskje ikke lov å ha dem på sykehus, føles kanskje fremmed å sende i posten til
en du gjerne vil bli bedre kjent med, er muligens en merkelig ting å gi ved en
begravelse, eller kan virke litt uappetittelig på et kakebord.
Men: Den største gleden eller beste trøsten for oss damer med lidenskap for fiske:
Gi oss heller en boks med mark!
Mvh
Anne-Grethe Oliversen
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Oslo Sportsfiskere resultatregnskap 2007
Post

Inntekter

200
201
204
205
206

Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen

31.340,00
5.808,26
10.128,00
9.000,00
8.400,00

34.000
3.000
10.000
13.000
9.000

307
302
305
314
316
315

Preuthunhytta, leieinntekter
Medlemsmøter
Holmenbua drift (refusjoner)
Turer / arrangementer
Støtte NJFF, momsrefusjon
Støtte NJFF, barneaktiviteter
Støtte NJFF Sjøørrett-arr
Auksjon

13.750,00
4.472,50
2.888,00
0,00
4.053,00
14.500,00
3.800,00
8.460,00

13.000
10.000
0

Totalt

116.599,76

102.500

Post

Utgifter

Faktisk 2007

300
301

Administrasjon
FastFisk Trykk
Porto mm.
Medlemsmøter
Gaver / Blomster
Turer / arrangementer
Barneaktiviteter
45.856,65
Frigjorte fondsmidler - 45.856,65
Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)
Holmenbua anlegg (vedl, invest)
Preuthun drift
Preuthun anlegg
Div. kurs
Fluebindekurs/Temakveld
Kontingenter
Salg på Holmendammen
Utgifter v/ Sjøørret-arr
Auksjonsutgifter
Øreavrunding

302
303
314
315
305
306
307
308
313
309
204

Totalt

Faktisk 2007

Budsjett 2007

2.500
5.000
3.000

Budsjett 2007

14.070,50
10.597,00
11.847,00
10.724,00
2.511,00
2.100,00
0,00
14.032,19
8.944,00
14.079,91
8.718.25
0,00
3.687,00
1.200,00
4.208,50
0,00
4.230,00
0,64

1)
2)
3)

10.000
8.000
11.500
15.000
2.000
12.000
49.000
- 49.000
0
8.000
10.000
15.000
5.000
2.000
3.600
1.300
5.000
4.500

Overskudd

110.948,71
5.651,05

112.900
- 10.400

Sum

116.599,76

102.500
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Noter

1) Barneaktiviteter (FiS)
Båtleie
Arbeidspenger
Instruksjon (fluekastekurs)
Agn med mer.
Pilkeutsyr
Saft, krus, bevertning etc.
Doleie HIBAS
Dotømming

19.440
10.200
1.000
719
2.781
1.726
7.481
2.509
45.856

2) Holmenbua drift
Strøm
2.1
Forsikring
Komm.avgifter 2.2
Damåpning

8.480
2.920
2.453
179
14.032

2.1 etterslep fra 2005/6
2.2 oppsagt privetordning

3) Preuthun drift
Strøm
Forsikring
Komm. Avgifter

8.625
3.635
1.820
14.080
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Oslo Sportsfiskere
Jubileumsregnskap 2007
Inntekter
Egenandeler jubileumsmiddag
Lotteri inntekter
Annonseinntekter
1)

Regnskap 2007
18.000
18.875
0

Budsjett 2007
17.500
13.000
10.000

36.875

40.500

Totale inntekter

Utgifter
Investeringer Holmendammen
- Blomster i lia
- Do-prosjektet
2)
+ frigjorte fondsmidler
3)
+ frigjort rest barnemidler 4)
Netto utgift
FastFisk jubileum
- trykk og honorarer
- porto
Jubileumsmiddag
Servering (50 deltagere)
+ frigjorte fondsmidler
Netto utgift
Totalt Utgifter
Underskudd
Sum

Regnskap 2007

Budsjett 2007

0
- 37.733
+ 37.733
+
0
0

5.000
- 55.000
+ 38.318
+ 13.244
- 8.438

- 24.540
- 3.900

- 25.000
0

- 45.956
+ 29.946,- 16.010

+

55.100
29.946

44.057
7.575
36.875

25.154
58.592
18.092
40.500

1) Inntekter fra annonser kommer i 2008. Fakturert 4500.2) De oppførte utgifter er gravearbeider.
Rørleggerregningen er ikke med. Den forfaller i 2008. Lyder på + 67.400
3) Gjenstående fondsmidler Holmendammen anlegg etter dette : + 585.4) Gjenstående fondsmidler Barnemidler etter FiS prosjektet : 62.244 – 45.857 = +16.387
(se balansen) foreslås overført Holmendammen anlegg til finansiering av restutgifter doprosjektet.
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Regnskaps Balanse pr. 31.12.2007
Eiendeler
Kasse
Sparebank I, høyrente
DnB Foliokonto
Renter til gode fra fondskonto
Holmenbua
Preuthunhytta
Båt Skjerva
Sum eiendeler

2.285,46
96.429,23
29.295,52
3.928,00
10.000,00
64.000,00
1,00
205.939,21

Egenkapital og gjeld
Holmendammen anleggskonto
Avsetning 1.1.2007
38.318
Frigjort doprosjektet
37.732,65
Avsetning ungdomsarbeid
Avsetning 1.1.2007
62.244
Frigjort FiS
45.856,65
Jubileumsfond
Avsetning 1.1.2007
29.946,21
Frigjort jub.middag
29.946,21

585,35

16.387,35

0,00
16.972,70

Bundet egenkapital 31.12.2007
Kapitalkonto 1.1.2007
+ Overskudd drift 2007
- Underskudd jub. 2007

190.890,46
5.651,05
7.575,00
- 1.923,95

Fri egenkapital 31.12.2007

188.966,51

Sum egenkapital og gjeld

205.939,21
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Oslo Sportsfiskeres fond (SpB I høyrente)
Fond pr. 31.12.2006

65.343,90

Renter 2007
Fond pr. 31.12.2007

1)

2.326,00
1)

67.669,90

disposisjoner februar 2008
Renter overføres Castinggruppen for 2007: 2326
Renter minus omkostninger for 2006
overføres Castinggruppen
1416
Renter til gode OS (fra fastrentekonto):
3928
--------7670
Ny saldo

60.000
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Oslo Sportsfiskere - Budsjett 2008
Inntekter
Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Preuthunhytta, leieinntekter
Medlemsmøter
Holmenbua bidrag / støtte
Refusjon strøm HD
Støtte NJFF moms
Støtte Barneaktiviteter
Støtte NJFF Sjøørretarr.
Auksjon
Jubileums-annonser og gaver
Totale inntekter

Utgifter
Administrasjon
FastFisk trykk
porto
Medlemsmøter
Gaver, blomster
Turer / arrangementer
Barneaktiviteter
Frigjorte fondsmidler
Holmenbua drift
Holmenbua anlegg
HolmenD rest do-prosjektet
Frigjorte fondsmidler
Preuthun drift (strøm, forsikr.)
Preuthun anlegg (vedlikeh)
Div.kurs med mer.
Fluebindekurs/temakvelder
Kontingenter
Utg. ved salg på dammen
Utgifter v/ Sjøørretarr.
Auksjonsutgifter
Øreavrundinger
Totalt Utgifter
Overskudd / Underskudd
Sum

Regnskap 2007
31.340,5.808,26
10.128,9.000,8.400,13.750,4.472,50
2.888,0,4.053,14.500,3.800,8.460,-

Budsjett 2007
34.000.3.000.10.000.13.000.9.000.13.000.10.000.0.0,2.500.5.000.3.000,0,Eget budsjett

Budsjett 2008
31.500,2.000,10.000,15.000,8.000,4.000,8.500,10.000,1.200,2.000,5.000,3.000,0,4.500,-

116.599,76

102.500.-

104.700,-

Regnskap 2007
14.070,50
10.597,11.847,10.724,2.511,2.100,45.856,65
- 45.856,65
0.14.032,19
8.944,-

Budsjett 2007
10.000,8.000.11.500.15.000.2.000,12.000,49.000.- 40.000.0,8.000.10.000,-

Budsjett 2008
14.000,11.500,12.300.13.000,2.000,5.000,6.000,9.000,7.000,67.400
- 16.972

14.079,91
8.718,25
0,
3.687,1.200,4.208,50
0,4230,0,64

15.000.5.000.2.000,3.600.1.300.5.000.4.500,0,0.-

50.428,15.000,5.000,1.000,3.600,1.200,4.500.2.500,0,0,-

110.948,71
5.651,05
116.599,76

112.900,10.400.102.500.-

163.028,58.328104.700,-
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FRA WWW.OSLOSPORTSFISKERE.NO

10.04.08 Fornyelser på Holmenbua
Vi har fått på plass ny flott trapp og platting på nordsiden av bua. Kåre Larsen og Erik
Andersen roses for meget bra resultat.
Helt siden sist høst når den gamle trappen og plattingen foran doene og redskapsskjulet
måtte rives for at vi skulle kopmme til med gravearbeider for ny septiktank har vi lurt på når
vi skulle få på plass ny trapp osv.
Det er ikke bare bare å sette igang med slikt arbeid. Det skal tenkes og vurderes. Hvordan
gjør vi det, hvordan skal det se ut osv. Kåre Larsen og Erik Andersen tenke raskt og greit og
i løpet av en dag hadde de jobben gjort !
Sekretæren har vært på stedet og inspisert og blitt mektig imponert. Skikkelig fagmessig og
nydelig arbeid er vår konklusjon. Vi er heldige som har slike folk i foreningen. Tusen takk
Kåre og Erik og gratulerer med resultatet.
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27.03.08 Odd Barra hedret med Kongens fortjenesemedalje på OFAs årsmøte
Nestor og ildsjel Odd Barra ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for 60 års
engasjert virke for OFA. Erik Andersen ble tildelt OFAs hedersmerke.
I tillegg til disse fikk Trygve Johansen (Oslomarka) og Arve Lystad (Bærum Sportsfiskere)
OFAs hedersmerke for sitt mangeårig engasjement for OFA..
Det ble et hyggelig årsmøte med gode taler for de nevnte hedersmenn. Emil Andre
Os snakket varmt om de hedrede og NJFF-sjefen generalsekretæren Bjarne Oppegaard tok
for seg Odd Barra på en fin måte og bandt hans virke opp mot NJFFs og OFAs roller som
viktige friliuftsorganisasjoner og kultiveringsinstanser i Norge med røtter i svært gamle og
stødige tradisjoner.
I pausen ble det servert bløtkake kaffe og champagnebrus i anledning Barra og de øvrige
hedrede.
Årsmøtet forløp ellers greit. 2007 gikk stort sett i balanse regnskapsmessig og man har lagt
bak seg flere gode aktiviteter og nådde mål. Ikke minst arbeidet med og suksessrikt utfall i
MVA saken ble fremhevet. Etter Fiske i Storbyen-prosjektet og andre markedsføringstiltak
(som web-sidene) virker det som OFA er mer fremme i bevisstheten blant folk og ikke minst
innen forretningsstanden på sportsfronten. Dette kan få betydning for økt fiskekortsalg.
Stretegier for økt tilgjengelighet av kort og endrede fiskekorttyper ble utdypet.
Velget gav udramatisk 2 nye i styret, Hans Jørgen Røgeberg (Oslomarka) og Harald
Oterholt (Bærum Sportsfiskere) etter Haakensveen og Strengelsrud. Nye på varaplass ble
Strømstad (Lørenskog), Gulbrandsen (Oslomarka) og Dahlen (Oslo Sportsfiskere

Vi ser Odd Barra
gratuleres av
OFAs styreleder
Emil Andre Os.
(foto OFA)
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25.03.08 Drømmepåske på Preuthunhytta
Sportsfiskernes hytte på Hadeland ved Skjerva en drøm av et sted også for dem som
er glad i gå på ski.
Det ble en uforglemmelig påske for sekretæren med familie på Preuthun. 9 dager til ende
med sol og ski var i overkant av forventningene.
Jo, vi hadde det surt skjærtorsdag og sneføyke fredag med kuldegrader ned til -27 natt til 1.
påskedag. Men ellers nøt vi løypene i terrenget på Øståsen fra Koperud, Lyngna og rundt
Sagvollstallen. Fra hytta er det bare et par kilometer til Koperud og kjørte løyper. Eller man
kan ta "snarveien" opp bomveien 100 meter fra hytta. Etter 4 kilometer er man på
løypenettet (i svingen rett før stien til Hammertjern). Et meget godt alternativ er å kjøre til
Lyngna og gå derfra sydover, og det er heller ikke langt til Mylla og løypene sydover til
tverrsjøen og Spålen osv.
Før det store snefallet fredag var det flotte skøyteforhold på Skjervevannet - i måneskinn !
Hytta fungerte godt, selv i -27 grader. Vannet i brønnen fikk da riktignok issørpe på
overflaten. "Sibir" ble ikke brukt. Der ble det kuldegrader inne, men det spilte ikke noen rolle
med god peis og varm oven i peisestuen. Det gikk litt ved, ja.
Kan anbefales !

Skiterreng ved Preuthunhytta (foto Stein Wines)
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11.03.08 Årsmøte i OS uten store omveltninger
Årsmøte uten store følelser, men Styret måtte tåle mild kritikk for budsjettmessige
overskridelser.
Ikke mange tok ordet under årsmøtet, men på regnskap for 2007 og budsjett 2008 kom det
frem forhold rundt "do-prosjektet" som noen mente kunne vært unngått dersom man hadde
innhentet anbud på arbeidene. Styret la seg flate for kritikken som ble mildnet av at
forsamlingen mente styrets fremdrift av doprosjektet til en god løsning for de trengende var
både effektiv og fremtidsrettet.
Styret ble rost for god gjennomføring av et intens aktivitetsnivå i jubileumsåret, og
sekretæren fikk godord for det innholdsmessige høye nivå i Jubileumsutgaven av FastFisk..
Under valgene var det gjenvalg på alle poster unntatt et varamedlem. Halvard Dahlen går ut,
inn kommer Geir Gundersen

29.01.08 Stangfiskeren eldre utgaver ønskes
Styret søker etter eldre utgaver av Stangfiskeren for å bygge opp noen komplette
serier av historiske grunner.
Oslo Sportsfiskeres flaggskip frem til 1962 var årboken Stangfiskeren.
Foreningen har idag 2 komplette sett av årboken, men ingen i fullstendig innbundet format.
Vi har videre et par nesten komplette sett etter gode bidrag fra bl.a Adolf Hatland og BJørn
Borgen. Vi ønsker å bygge opp et par serier til slik at vi kan ha ett sett lagret i brannsikret
skap, ett på Preuthunhytta, ett på dammen og gjerne noe i reserve.
Typisk mangler vi 1933 og 1934 utgavene. Videre mangler vi innbundne eksemplarer av
1935, 36, 37. 38, 39 .
Dersom noen medlemmer sitter med "overskuddslager" av noen hefter ønsker foreningen å
kunne overta disse.

24.01.08 Medlemsmøte. Fiskeopplevelser i Norge
Fiskonsulenten Jan Kvil kom, så og vant.
Det var meget bra oppmøte på dette årets første medlemsmøte. Og de som kom ble frelst
av kåsøren som så åpenbart hadde forlsket seg i Engerdalen og Harrfiske i Trysilelva
(Klaraelven). Mange års erfaring fra Marka og bosatt på Hakloa var hans bakgrunn, men
Trysilelva ble hans liv. Ildsjelen bak en av de populære fiskecampene i Trysil viste flotte
bilder og fortalte om de mange fiskemuligheter i et langstrakt område.
Vi blir ikke overrasket hvis flere av våre medlemmer legger turen til Trysil til sommeren.
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Returadr:
Oslo Sportsfiskere
Boks 989 – Sentrum
0104 Oslo

Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre medlemsblad.
Du finner oss på nettet : www.oslosportsfiskere.no
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