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OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) 

Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo,  bankkonto. 5001.06.26096 
e-post:  post@oslosportsfiskere.no   

 

 

STYRET  fra  31.3.2011 

 

Funksjon          Navn                             Adresse                                           Tlf. priv.       Mobil  / Job 

Formann: Geir Gundersen Rolf E. Stenersens alle 34, 0858                      97151079  
                                                                g.h.gundersen@admin.uio.no  

Nestformann: Geir Granli  Seljeveien 5, 0575 Oslo                                    90953450 
                                                                Geir.granli@dnbnor.no  

Kasserer: Erik N. Andersen Hasleveien 41b, 0575 Oslo        22354800     95223194 
                                                                eriknandersen@hotmail.no  

Sekretær: Stein Wines  Stasjonsveien 40 b, 0772 Oslo      22490496    99593755   
                                                                Stein.wines@gjensidige.no                                                              

Styremedlem: Tor-Egil Holmen       Stasjonsveien 56, 0771 Oslo                              90729355 
                                                                tholmen@deloitte.no /  gelgaaen@online.no  

Styremedlem:   Anders Wold              Kvartsveien 11, 1158 Oslo                               40482867 

                                                                Wold_anders@hotmail.com  

Suppleant:        Hallvard Lid   Grandeveien 11 B, 0286 Oslo       22555421    41164915    

                                                                 hallvard.lid@getmail.no  

Suppleant: Viggo Kristiansen       Levrevn. 1, 1346 Gjettum            67545921     97515127 

                                                                 Viggo.kristiansen@gmail.com  

Suppleant: Kjell Grønningen        Ekebergveien 19 Q, 0196 Oslo                         91532633         

                                                            kjellgr@gmail.com  
 

UTVALG 

Møteutvalg:  Erik Andersen,  Geir Granli,  Marius Warnken 

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

Hytteutvalg:  Stein Wines,  Harald Hovde, Jan Johnsen  

OFA-oppmann: Erik Andersen 

Oslo Elveforum:  Knut Vadholm,  

FastFisk red.:  Stein Wines  email: stein.wines@gjensidige.no  

Web.red.:  Stein Wines hovedsider,  Harald Hovde isfiskesider 

Vaktmester dammen:    Stein Wines, assistent Tor-Egil Holmen 

Skolekontakter:  Jon Erlend Dahlen (Voksen), Stein Wines (Smestad), Erik Andersen (Løren), 

Ungdomsutvalg:  Geir Gundersen, Svein Rødbergshagen, Anders Wold   

PREUTHUN-HYTTA 

Utleiekontakt:   Stein Wines, Stasjonsvn. 40b,  tlf. 99593755  

REVISORER 

Tore Raaer,  Knut Vadholm 

VALGKOMITE 

Wilhelm Zickfeldt,  Norvald Langeteig,  Geir Tidemandsen 

CASTING-STYRET  (fra juni 2009) ! 

Bjørn Anders Forberg, Norvald Langeteig, Johanne Bøckmann, Nina F. Edwardsen 
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Formannen har ordet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ny formann i Oslo Sportsfiskere vil 

jeg først benytte anledningen til å takke 

dere medlemmer for tilliten dere har vist 

meg. Styret vil fortsette og jobbe med å 

legge til rette aktiviteter og tilbud til 

medlemmene, det være seg kastekurs og 

fisketurer blant annet. Her vil jeg også 

varmt anbefale rakfiskturen til terrenget 

vårt på Hardangervidda i uke 33. 

Undertegnede var med på denne turen i 

fjor og laget rakfisk for første gang, 

resultatet ble meget bra takket være 

kyndig veiledning fra noen av våre 

medlemmer.  

 

April var i år en flott måned og snø 

forsvant i rekord fart, og jeg regner med 

at det er flere enn meg som nå venter på 

at siste rest skal forsvinne i skogen eller 

på fjellet ved favoritt vannet. Selv om 

vinteren ble lang for min egen del, 

regner jeg med at den ble godt utnyttet 

av isfiskerene i foreningen og at det ikke 

ble mangel på fisk. Håper også at mange 

av dere også har benyttet sjansen til å få 

kastet litt i fjorden, være seg flue eller 

sluk, etter alt fjorden har å by på. Jeg vil 

ikke her komme med noen kvasi 

vitenskapelige uttalelser om hvorvidt 

fisket i fjorden er bedre eller dårlige enn 

tidligere, rett og slett fordi jeg ikke sitter 

på informasjon om hvordan stå er. Like 

fullt hopper jeg også Akerselva, da 

denne saken allerede er godt dekket i 

media og gjennom OFAs forskjellige 

kanaler. Når dette er sagt regner, jeg 

med at mange av dere har begynt å 

planlegge sommerens fisketurer. I år, 

som de foregående tre årene, legger jeg 

turen til Dovrefjell. Nytt av i år er at jeg 

blir borte fra 1.juli til 14.august, og 

satser på å få fisket minst like mye som i 

foregående år. Skulle noen av dere være 

i nærheten av Dovre i denne perioden, 

så ikke nøl med komme på besøk for 

fisketips.  

 

Jeg vil takke dere som var med på 

dugnadene på Holmendammen og 

Preuthun, og de som skal være 

instruktører på vårens 3 fluekastekurs. 

Selv om bua på dammen ikke er i tipp 

topp stand, håper jeg mange av dere 

velger å ta turen innom på tirsdager for å 

treffe gamle kjente, eller bli kjent med 

noen nye, og eventuelt kaste litt. Av 

gamle kjente, er det en som dessverre 

ikke lenger er blant oss. Jeg tenker 

selvfølgelig på Gunnar Aamodt, den 

siste som har vært med helt siden starten 

av Oslo Sportsfiskere og vi lyser fred 

over hans minne. Det er en større 

nekrolog om ham lenger bak i dette 

bladet. 

 
Bare ett kast til. 

Geir H. Gundersen.
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Håp og drømmer for sesongen 

2011. 

  
Endelig er en lang og trøstesløs vinter 

over, endelig er det igjen plass i marka 

for oss stangsvingere som skal gjøre 

livet surt og utrygt for enhver ørret av 

brukbar størrelse. 

Takk og farvel til de tusener av pilkehull 

som brutalt og hensynsløst har 

gjennomhøla våre kjære fiskevann. 

 

Goddag og hei på dere til alle 

innsektene som gjør livet som fluefisker 

i oslomarka til en opplevelse man har 

drømt om i et halvt langt, kaldt og mørkt 

år til å få oppleve igjen.  

Hyggelig å se dere igjen kjære 

fjærmygg, maur, døgnflue og vårflue, 

uten dere hadde vi alle måttet nøye oss 

med mark, dupp og sluk. 

 

April måned er brukt til kastetrening på 

diverse kunstgressbaner og en litt 

morken baksleng og litt vel åpne bukter 

har sakte men sikkert blitt bedre og 

bedre etter som vinterstivheten har 

sluppet taket i både kastarm og hjerne. 

Jeg føler meg klar som aldri før og 

gudene skal vite at det ikke akkurat blir 

mindre fisking i 2011 enn det har vært i 

de siste årene. 

Kanskje til og og med litt mer... 

Sesongen er allerede planlagt og 

ferieukene er plotta inn på 

fiskekalenderen. 

 

Juni betyr tre uker i Nordmarka, mens 

juli byr på Hardangervidda og diverse 

andre fjell og hallingdaler. 

 

August blir delt mellom Nordland, 

jobbing og etter hvert mer Nordmarka. 

September byr på herlige varme dager 

og ferie den siste uka med diptera-kjør 

og myggvaking i Nordmarka. Ser ikke 

bort fra at det også blir tid til litt klassisk 

harving. 

 

Oktober byr på mer av det samme, i 

hvert fall fram til midt i måneden, men 

da er det også slutt for i år. Uff, orker 

nesten ikke å tenke på det, kjenner jeg 

blir litt stressa bare ved tanken på 

fiskefrie måneder. 

 

Før den tid ligger det nesten seks 

måneder med fisking foran oss, med 

muligheter til fisking altså, for litt må 

man jo tross alt jobbe, selv i 

sommersesongen. 

Brutalt opplegg dette her, man burde jo 

ha fri hele sommerhalvåret, for jobbe 

kan man gjøre om vinter`n. 

 

Så hvis det finnes noen arbeidsgivere 

der ute som kunne trenge en halvsurrete 

medarbeider i slutten av førtiåra som 

kun er i stand til å jobbe i perioden 

november-april er det bare å si i fra, 

men lønna må være bra, fluefisking 

koster nemlig en del..., ikke minst blod, 

svette og en god porsjon tårer. 

 

I år skal jeg konsentrere meg om vann 

og områder jeg før ikke har fiska så mye 

i, det er alltid spennende å utvide 

horisonten sin litt samtidig som man 

lærer nye steder å kjenne, og hvem veit, 

kanskje lurer storfisken i akkurat det 

vannet som ligger rett bak den åsen der, 

det vannet man har studert på kartet og 

relativt skråsikkert innbiller seg at joda, 

der må det stå noen reale sugger! 

Hvem veit? 
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Sportsfiske handler ikke bare om å få 

mest mulig fisk, nei det handler egentlig 

om akkurat det motsatte, det handler om 

å få nettopp den fisken, den vanskelige 

du kanskje ikke engang har sett, men 

bare har hørt om, den ruggen av en ørret 

som vælver seg som en hval i 

vannskorpa når den en sjelden gang tar 

seg bryet med å gå opp for å ta tørt. 

 

Det er den vi er ute etter, men mest i 

våre drømmer selvfølgelig, for den 

sekskilosen som Andersen strøyk for 

melke oppe i Nordmarka vest er selvsagt 

ikke enkel å komme på talefot med, den 

er rett og slett umulig å få så mye som et 

kvekk ut av, det er jo derfor den har blitt 

så stor. 

Smarte er dem, tydeligvis mye smartere 

enn oss. 

 

Men en stakkar kan jo alltids drømme, 

det er det som driver oss gjennom dager 

med null fisk og null napp, bakslenger 

oppe i trær, plumping i bånnløse 

myrhøl og grisehaler herfra til 

Spålselva. Hverdagen består tross alt 

stort sett av trehundregrammere, "store" 

fisker som glapp og steder vi burde ha 

fiska men som vi aldri kom oss opp eller 

bort til. 

 

Jeg har ihvertfall bestemt meg for å 

slappe mer av, ta det med ro og nyte 

hvert eneste sekund ute i felten, fisk får 

man før eller seinere, som oftest seinere, 

eller var det en eller annen gang? Nå er 

sesongen allerede i gang. 

 

Lørdag den 23.april var det åpent vann i 

Forfoten i østmarka, kjent for å være et 

typisk tidligvann. Turid og jeg var på 

plass og brukte sju herlige timer der 

borte uten å se et eneste vak, dermed ble 

det heller ingen fisking på oss denne 

dagen. 

Men hva så, vi var endelig ute i skauen 

igjen, fuglene sang og sola hang høyt på 

himmelen, det er ingen krise å ikke få 

fiska på en dag som den. Vår tid 

kommer snart, kjære mai du milde med 

myggklekkinger, vespertinakjør og 

forhåpentligvis en maursverming eller 

ti. 

Rop på sommer`n, så kommer`n. 

 

Skitt fiske i 2011 – til alle i OS-

familien! 

  
KjellG. 

  
  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hardangervidda  kan også by på feitinger ! 

   Hilsen sekretæren. 
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Klubbaktiviteter våren / 

sommeren 2011  
 

Forenklet Aktivitetsplan for våren / 

sommeren er gjengitt nedenfor. 

Aktivitetene vil dere finne igjen på 

nettsidene (www.oslosportsfiskere.no) . Noe 

av planen finner dere også i FastFisk nr. 

1/2011.  

 

Vi har allerede vært gjennom flere vår-

aktiviteter  som  dugnad på dammen, 

damåpning, sjøørrettur og dugnad på 

Preuthun. 

Nå er det kursene som står for døren. I 

år har det ikke vært den helt store 

tilstrømningen til disse og det har også 

våre samarbeidspartnere merket. 

Dermed vil dammen heller ikke bli så 

meget utleid som tidligere. Det betyr 

mer plass til oss selv ! 

Når dette leses har også årsmøtet i 

Casting-gruppen blitt avholdt. Det er 2 

år siden sist.  

Dammen fremstår annerledes enn i fjor. 

Nå uten oljesøl og med aktive svaner 

mellom endene og andre fugler. 

Riktignok er det endel oppblomstring av 

alge-vekster. Om disse sprer seg 

ytterligere må vi ta en ryddeaksjon med 

rivhjernet vi brukte i 1994.  

Bua ser ikke helt bra ut. Den blir 

skjevere og skjevere og vi må gjøre noe 

for å forankre hjørnepunktene og rette 

opp. Det blir sommerjobb for noen ! Vi 

kaller inn mannskaper.  

Doene fungerer etter nok en vår med 

full tank av rent vann etter vårløsningen 

og frosset vannrør. Kom og prøv ! 

Tirsdagskveld er sportsfiskerkveld. Men 

kommer du en tur i helgene eller andre 

dager for den saks skyld er du ganske 

trygg på at det er folk fra foreningen 

tilstede. 

 

For full oversikt over aktiviteter, følg 

med på nett-sidene våre. 

 

 

 

 

Aktivitetene 

 

 

11-12. mai  

1. fluekastekurs på dammen. Orvis-kurset med Vidar Paulsen fra Bios. 

Kl. 1830-2100 

Instruktører: Geir Granli, Olav Kristiansen, Geir Gundersen 

Kursleder Knut Vadholm 

Hjelpere: Thor Stjernø, Norvald Langeteig (11.5) Hallvard og Stein (12.5) 

Foreløpig 5 deltagere. 

 

 

15 mai. 

Familiedag på dammen. Kl. 11-14. Vi håper på like god deltagelse og fisk som 

pilkedagene i mars. Det blir markfiske for barna og grilling av pølser og evnt. 

fisk. Saft, pølser og kaffe serveres.  

 

http://www.oslosportsfiskere.no/
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18-19.mai 

2. fluekastekurs på dammen.  OS-kurset. Kl. 1830 – 2100. 

Instruktører: Geir Granli, Olav Kristiansen, Geir Tidemandsen 

Kursleder Knut Vadholm 

Hjelpere : Viggo Kristiansen, Per Karlsen, Erik Andersen (18.5) 

Foreløpig  6 deltagere 

 

 

25-26. mai 

 Kastekurs for ungdom på dammen.  Kl.1830 - 2100  

 Instruktører: Geir Gundersen, Marius Warnken. 

 Foreløpig 3 deltagere.  

 

 

13-20. august 

 Rakfiskturen Hardangervidda. 

 Her er det fri påmelding fra medlemmene. Vi setter strek ved 6 deltagere. 

Stein Wines ansvarlig (påmelding til stein.wines@gjensidige.no). Leiepris maks 

1250.- pr. person (3-4 med), 1000.- (5 med). 

 

Juli / august 

Ledige uker på Vidda er ellers uke 27,  29,  31 og 35 .  Påmelding kan gjøres til  

Erik Andersen (mob. 95223194) 

 

 

30. august. 

Klubbmesterskap fluekasting. På dammen kl. 1830. Premier. Vandrepremien 

(Stort Tinnkrus) utdeles for andre gang. 

 

 

23-25. september 

Harrtur til Østerdalen. Den populære Harrturen gjør vi til samme tid og sted 

som i fjor. Trya camping ved Koppang. Her blir det muligheter til å praktisere 

tsjekkisk nymfefiske. Påmelding til Geir Gundersen  (mobil: 97151079). 

 

 

 

Høstens møter på Tåsen blir sannsynligvis  6.10 – 10-11 – 8.12 (nærmere om dette  i 

neste utgave  av FastFisk) 
 

  

mailto:stein.wines@gjensidige.no
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Innkalling til årsmøte i Castinggruppen Oslo Sportsfiskere  
 

Tid: 9.  mai kl. 1830 (annonseres på nettet)   

Sted:  Holmendammen 
 

Etter en del sonderinger ser det ut til at årsmøtet for 2009 / 2010 omsider blir 

gjennomført på dammen. 

 

Til behandling : 

 

1)  Konstituering 

a) godkjenning av innkallingen 

b) godkjenning av dagsorden 

c) valg av dirigent / ordstyrer 

2) Årsmelding 

3) Regnskap 

4) Innkomne forslag 

5) Kontingent   

6) Budsjett 

7) Valg  

 

 

 
Utleie Holmendammen sommeren 2011 
 

Nedenfor ser man hvordan dammen er disponert på vårsesongen mht. aktiviteter på 

ettermiddagen. Tirsdagene er forbeholdt medlemmene. Ikke mange utleide dager til 

våre samarbeidspartnere i år. 

 

Måned Dag    Utleid til 

 

April  Onsdag  27.4  Nordisk Fiskeutstyr 

 

Mai  Onsdag    4.5  Nordisk Fiskeutstyr 

  Torsdag   5.5  Nordisk Fiskeutstyr 

  Lørdag     7.5  Stram Line 

  Mandag   9.5  Nordisk Fiskeutstyr 

  Lørdag   21.5  Stram Line 

  Søndag  22.5  Stram Line 

  Mandag 23.5  Nordisk Fiskeutstyr 

  Torsdag 26.5  Nordisk Fiskeutstyr (søndre brygge) 

 

Juni  Søndag     5.6  Stram Line 

  Lørdag   18.6  Stram Line 

  Søndag  19.6  Stram Line  
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Gunnar Aamodt  død. 

 
Vi skrev i FastFisk da Gunnar fylte 90 

bl.a følgende: 

 
”Alle som kjenner litt til Oslo Sportsfiskeres 

og OFAs historie vil vite hvem Gunnar 

Aamodt er. Gunnar er medlem fra 1932 og 

innehaver  av alle de æresbevisninger  

OsloSportsfiskere kan gi, senest i 1998 da 

Gunnar ble klubbens 6. æresmedlem. Han var 

aldri formann i OS, men aktivt med i styret på 

40- og 50-tallet. I OFA var Gunnar derimot 

formann i en årrekke og jobbet for det som  

fortsatt er OFAs fremste mål, nemlig å 

tilrettelegge forholdene slik at alle kan utøve 

sitt fiske i OFAs virksomhetsområde. Ikke 

minst når det gjelder fiskekultivering og 

oppdrett av settefisk var Gunnar Aamodt en 

foregangsmann” 

 

Vi skrev også om Gunnars hjerte for 

Akerselven og innsatsen for denne elven 

gjennom arbeidet i OFA som har vært 

formidabel. 

 I vårt jubileumshefte fra 2007 hadde vi 

en omtale av Gunnar ved hans nære 

venn Hans Helge Raae-Olsen hvor han 

trekker frem hans besettelse for 

sportsfiske og forståelse for 

fiskekultivering. Vi tok med en artikkel 

fra 1970 som viser hans fremsynthet på 

dette området. 

I OFAs 75-års jubileumsbok som utkom 

nylig, har Gunnar Aamodt naturligvis 

fått en særdeles fortjent fremtredende 

plass. 

 

Nedenfor gjengir vi nekrologen som 

OFA fikk skrevet til Aftenposten i 

slutten april. Vi stiller oss fullt og helt 

bak hvert ord, godt forfattet av styrets 

leder, Emil Andre Os. 

 
Red

. 

 

 
 
Gunnar Aamodt i Aurdal 
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Gunnar Aamodt  

 
Nekrolog 

 
Med Gunnar Aamodts bortgang 7. april 

er en sportsfiskepioner i en alder av 

nærmere 98 år borte. 

 

Gunnar Aamodt har gjennom årtier spilt 

en sentral rolle i arbeidet med 

organisering og tilrettelegging av et best 

mulig sportsfiske, spesielt i Oslomarka – 

for den organisasjonen han helt fra 1936 

viet en stor del av sitt liv : Oslomarka 

Fiskeadministrasjon (OFA). 

 

Gunnar Aamodt var blant de første av 

kjempene som så betydningen av et 

velorganisert og kunnskapsbasert 

kultiveringsarbeid for å gi Osloområdets 

befolkning et godt sportsfisketilbud. De 

faglige tradisjonene fra Gunnars lokale 

forening Oslo Sportsfiskere ble brakt 

inn i etableringen av OFA og videreført 

i tiårene som fulgte.  

 

Gunnar Aamodt var – etter oppveksten 

på Torshov – en forkjemper for igjen 

bringe Akerselva tilbake som fiskeelv 

etter hundre års industrialisering og 

elveforsøpling. Fra tidlig på 1980-tallet 

tok OFA med Gunnar Aamodt fatt på 

oppgaven med å gjenskape en 

livskraftig lakse- og sjøørretbestand i 

vannåren som strekker seg fra 

Maridalsvannet til Oslofjorden. 

 

 I 1983 ble det viet stor oppmerksomhet 

rundt dette arbeidet da Gunnar landet en 

av de første toårs lakser fanget av 

sportsfisker på 130 år i Akerselva. 

 

Arbeidet med Akerselva har på ingen 

måte blitt mindre vesentlig, og visjonen 

til Gunnar lever fortsatt som en viktig 

del av byens miljødebatt. 

 

Gunnar Aamodt stod midt i etableringen 

av OFA og pionerarbeidet med å samle 

Oslomarka i en helhetlig og felles 

fiskeforvaltning. Han deltok på 

organisasjonens aller første arbeidslag 

etablert i 1936 og var i OFAs styre fra 

1943 som mangeårig formann og 

viseformann. 

 

Kultiveringsarbeidet som har bergtatt 

mang en sportsfisker har nå mistet en av 

sine pionerer og inspiratorer. 

 Gunnar Aamodt har satt spor som flue-

fiskerlegende, gentleman, sportsfisker, 

tannlege og sportsfiskeforfatter.   

 

 

For Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) 

Styrets leder 

Emil André Os 
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Hvorfor Oslo Sportsfiskere? 

  
Det er mange foreninger for 

fiskeinteresserte i hovedstaden og det er 

lett å gå seg vill i jungelen av fisker, 

jeger og gudene veit hva foreninger som 

tilbyr gull og grønne skoger, eller stort 

sett bare Jakt og fiske i postkassa en 

gang i måneden. 

Historie og tradisjoner er det dårlig med 

og tilbudet til medlemmene er ofte så 

som så. 

Med OS er det annerledes. 

Som hovedstadens "grand old club" er 

vi mer enn bare en vanlig forening for 

spesielt interesserte, vi er pionerene, vi 

er stifterne og vi er foregangsforeningen 

med stor F. 

Uten Oslo Sportsfiskere hadde det 

sannsynligvis ikke vært noe OFA, ei 

heller drømme-forhold for alle og 

storfisk rett utenfor stuedørene, rett der 

ute i marka i verdens vakreste 

hovedstad, vel, i hvert fall deler av den... 

 

Det var medlemmer av OS som tok tak 

i tingene den gang på tredvetallet da 

fiskemulighetene var på sitt dårligste og 

marka kun lå der for de få utvalgte og 

skogeierne 

som var skeptiske til alle som bevega 

seg rundt med fiskestang. 

Våre gutter (Gunnar Aamodt var en av dem), 

den gang unge og fulle av pågangsmot, 

brukte all sin fritid på dette prosjektet 

som i sin enkelthet handla om å gi 

marka og fiskemulighetene tilbake til 

byens innbyggere. 

 

Det skulle vise seg at dette var lettere 

sagt enn gjort, for det tok 10 år før en 

avtale endelig ble underskrevet med alt 

fra Løvenskiold til Oslo kommune – 10 

år med planlegging, møter, ukuelig 

optimisme, brutte løfter og bunnløs 

skuffelse. 

Krigen gjorde også sitt til å bremse ned 

prosessen, men våre tapre soldater ga 

aldri opp og fikk til slutt i havn den 

avtalen (Nordmarkskontrakten) som vi alle 

drar stor nytte av den dag i dag. 

Fiske i Oslomarka åpent for alle, så 

lenge man har betalt for fiskekortet vel 

og merke... 

Hvor mange timer foreningens ildsjeler 

har brukt opp gjennom årene kan man 

bare drømme om å regne ut og heldige 

er vi som den dag i dag fortsatt har slike 

ildsjeler i våre rekker. Uten disse hadde 

nemlig ikke OS kunnet fortsette å 

eksistere, og det hadde ikke vært til å 

leve med samtidig som det ville vært et 

hån og et svik overfor våre stiftere og 

foregangsmenn.  

Vi hever derfor våre glass for 

foreningens ildsjeler, unge som gamle! 

 

Selv har jeg brukt store deler av mitt 

voksne liv på lignende arbeide, men da 

snakker vi om fotball og 

supporterklubbvirksomhet, og noe har 

man da oppnådd når man tenker på at 10 

mann ble til 13.000 i løpet av 15 år. 

Det var hard jobbing og visst faen gikk 

man lei noen ganger, men mottoet var 

"gjør ikke vi det gjør ingen det", og sånn 

har det sikkert vært i OS opp i gjennom 

tidene også. 

Ting skjer ikke av seg sjøl. Nå er jeg 

"gammal nok" til å bidra aktivt for Oslo 

Sportsfiskere og regner med å fortsette 

med det så lenge det er bruk for meg. 

 

Mens mange er opptatt av elvefiske, 

sjøørett og turer til fjerne himmelstrøk 

er det stort sett kun Oslomarka som 

betyr noe for meg, det er noe eget å 

bevege seg rundt i områdene som våre 

pionerer i sin tid fukta sine snører, det er 
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et historisk sus og en følelse av 

tilhørighet, en fred og en spesiell ro jeg 

ikke kan være foruten. Det var derfor 

jeg meldte meg inn i akkurat Oslo 

Sportsfiskere. Historikken og 

tilhørigheten. 

Alt for OFA og alt for Oslomarka, det er 

OS i et nøtteskall! 

 

La oss jobbe for at fiskemulighetene 

forblir som de er i årene som kommer 

og at det fortsatt vil være mulig å dra ut 

på kveldfiske etter endt arbeidsdag, og 

det så og si utenfor vår egen stuedør, 

noe som er unikt for en europeisk 

hovedstad. La oss sammen prøve å 

sørge for at det alltid kommer til å være 

sånn. 

Til det trengs det frivillige og folk som 

brenner for saken. Meld deg derfor til 

tjeneste du også. Ta deg en tur til 

Holmendammen en tirsdag eller to, prat 

fisking, rak litt løv og reparer en brygge, 

spis vafler, drikk kaffe og ljug gjerne 

litt, men ikke mye, om de siste 

fangstene... 

Bli en del av det aktive miljøet i Oslo 

Sportsfiskere og få deg venner og 

kamerater for livet, for alle kan man 

bidra med noe, på sin måte og med de 

resursene man har til rådighet. 

Alt mottas med takk og med løfte om 

klekkelig lønn en gang, der oppe i de 

evige fiskevann, der ørreten alltid vaker 

og hvor døgnfluene klekker hele året. 

 

Ære være Oslo Sportsfiskere – for all 

evighet! 

  
Kjell G

. 

  

  

 
Kjell G. i aksjon  
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Oslo Sportsfiskeres 

spørreskjema til medlemmene. 

 
Gi oss råd om ”Veien videre for OS”. 

(Oppsummering av 79 svar).  
 April-2011 

 

Nedenfor  bringer vi resultatene av 

spørreundersøkelsen blant medlemmene 

som ble gjort i mars i år. Hele 79 

besvarte noe vi synes er svært bra. Vi 

mottok 34 svar på nettet, dvs. om lag 

hver tredje vi sendte e-post til. Postalt 

svarte 45 av de ca. 160 som fikk brev. 

Det var mange hyggelige 

tilbakemeldinger og diverse ønsker. Vi 

ser oss ikke i stand til å servere noen 

endelig analyse før i neste FastFisk, men 

dere kan jo gjøre dere noen tanker selv 

ut fra de samlede tall og 

tilbakemeldingene. 

Vi bommet nok litt på enkelte spørsmål 

og var ikke presise nok i graderingene. 

Spesielt gjelder det 

informasjonskanalene hvor vi ikke 

anførte at 1 er 1. prioritet, 5 er siste 

prioritet. Der folk kun har svart x 

fremfor et siffer og ellers ikke har 

besvart har vi ansett ” x”  for kategori 

”ganske viktig”. Hva vi skal drive med 

var delt 3 deler. Der har vi delt svarene i 

2  (ganske viktig og ikke så viktig) og 

vektet gruppe 2 for å få noe 

utsagnskraftig. Sifrene er antall 

besvarelser i hver boks. Fordi ikke alle 

har besvart eller besvart i flere bokser 

går ikke alt opp i 79 (bare i starten). 

 

God lesning !

 

 
Kjønn (sett kryss)    Kvinne:    3 

 Mann:      76 

 

 

Hvor gammel er du  <  15 år  < 16 – 35 år> < 35  - 55 år > Over 55 år 

(Sett kryss til høyre) 0 5 22 52 

 

    

Hvor lenge medlem  1 – 5 år 6 -10 år 11 – 20 år Over 20år 

(Sett kryss til høyre) 21 14 11 33 

 

 

Hva er ditt fiske ? (sett gjerne flere kryss av innenfor boksene) 

Flue: 

 68 

Sluk: 

52 

Meite: 

28 

  

Isfiske: 

20 

Sjøfiske: 

42 

Ferskvann: 

60 

Elv: 

58 

 

Laks: 

35 

 

Ørret: 

69 

Abbor/andre 

32 
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Hvorfor er du  medlem ?  (sett gjerne flere kryss)   

 

Glad i å fiske 73 
Bor i OS sitt nærområde 41 
Liker å dele interessen med andre 40 
Får Jakt & Fiske ”på kjøpet” 37 
Ønsker å kunne benytte Holmendammen 36 
For å få vite mer om fiske, teknikk, fiskeplasser 30 
For å kunne være med i OFA 18 
OS har en hytte som er fin å bruke 17 
Fordi medlemstilbudene er gode 16 

 

Andre svar: 

Intressante møter / gode møter / støtter foreningen, en god sak , treffer likesinnede, lærer av de 

beste, får tilhørighet til et miljø med kunnskap og erfaring, muligheter til å delta på kurs og 

fiskesamlinger. 

 

 

Hva skal OS drive med ? 

Hva mener du  OS skal tilby medlemmene sine og hvilke aktiviteter kan du tenke deg å delta i. 

(Ranger viktighet for deg innenfor alle boksene.  1 og 2/3 av 2 viktig, 1/3 av 2 og 3 = ikke viktig) 

 

       Viktig   Ikke viktig  

Foredragsmøter om fiske / forvaltn. 47 13 

Fluekastekurs 42 19 

Klubbkvelder på Holmendammen 40 9 

Fisketurer og turer, generelt (sjøfiske, 

elvefiske) 
39 18 

Ha et bra helårs klubbhus 35 19 

Fluebinderkurs 34 23 

Fiskeinstruksjon (ikke bare flue) 31 20 

Klubbmesterskap  (isfiske, fluefiske) 22 27 

Utleie / leie av Preuthunhytta for 

medlemmer 
22 22 

Felles sommertur m/fiske (reise) 21 31 

Hytteturer til Preuthun 20 31 

Felles pilketurer om vinteren 19 29 
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Andre forslag til hva klubben skal drive med ? (fri tekst): 

 

-  Leie laksevald 

-  Skaffe tilbud og rabatter på gode fisakeområder (prisene stiger)  

-  Mer FastFisk 

-  Sjøørretfiske til ulike tider og ørretfiske i Marka til ulike årstider – flere fisketurer 

-  Tilbud til barn og ungdom (flere) 

-  Fiskecamp i marka for barn, (ikke for langt inn). 

-  Også tilbud til ikke-medlemmer for å rekruttere 

-  Barnearbeid og rekruttering generelt (flere),  f.eks nye fluefiskere blant ungdom 

-  Familiedager og konkurranser 

-  Fortsette med NM-arrangementene (med Castingforbundet) 

-  Mer fiske etter hvitfisk i ferskvann 

-  Jobbe for tilgjengelig fiske for alle 

-  Fjerne minstemål på saltvannsfisk 

-  Slå oss sammen med andre foreningerfor å bli gode på kjerneområder 

-  Kastekurs for viderekommende 

-  Lage plan for å rydde utløpsbekker i Oslofjorden. Bedre gytemuligheter for sjøørret 

-  Heve vannspeilet på Øvre Lysedam 

-  Satse på dammen m/ barn-ungdom – foredragsaftener – kurs/turplanlegging (flere) 

-  Bli gode på en ting – f.eks forhold rundt Holmendammen (flere) 

-  Klubbhus i samarbeid med andre interessenter, mer tilgjengelig, større bredde 

-  Fast instruktør på dammen hver tirsdag, f.eks leie inn folk som Mathias Lilleheim. 

-  Engasjere seg i fiskepolitiske saker på lag med folk  (flere)  

-  Mer fluebinderkurs 

-  Sjøfisketurer 

 

 

Er det noe OS ikke bør drive med ? (fri tekst) 

 

-   Fiskeforvaltning 

-   Engasjement i politisk kontroversielle saker 

-   Casting, det er nå mer idrett enn fiske 

-   Diverse sære turer for de ” rulatortrengende” 

-   Ulovlig fiske 

-   Catch-and-release  

-   Holde liv i Preuthun, har kun historisk verdi. (flere) 

-   ikke gape over for mye – se sine begrensninger 

    

 

 

 

 

Synes du OS skal delta i offentlig debatt om fiske / fiskeforvaltning : 

Ja:   

59 

Nei : 

5 

La OFA gjøre det: 

10 

Vet ikke: 

6 

 

Synes du OS skal være aktive i barn- ungdomsarbeid med sikte på å oppøve fiskeinteresse 

Ja: 

67 

Nei:  

3 

Vet  ikke: 

2 
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Preuthunhytta: 

 

Kjenner du til OS-eiendommen 

Preuthunhytta på Hadeland ? 
Ja: 

                59 

Nei: 

                 18 

Har du brukt hytta ? Ja: 

                23 

Nei: 

                 53  

Synes du hytta er et aktivum  

for OS og derfor bør beholdes ? 
Ja: 

                53 

Nei: 

                 12     

 

Preuthun må vurderes økonomisk 

OK å beholde hvis det ikke er for dyrt, har kun historisk interesse 

Bedre å bruke penger på å utvikle OS, talenter og det OS står for 

 

 

Holmendammen: 

 

Bruker du Holmendammen 

 
Ja: 

            46 

Nei: 

                     27 
Synes du Holmenbua fungerer 

 godt nok 
Ja: 

            31 

Nei: 

                     24 
Skal vi bruke penger på å forbedre 

 Holmenbua betydelig ? 
Ja: 

            41 

Nei: 

                     20 

 

 

Er det noe OS er gode på (fri tekst): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Isfiske 

-  Fisketurer (flere) 

-  Fluekastekurs (flere) 

-  FastFisk (flere) 

-  Skape bodt miljø for medlemmene (flere) 

-  Fellesskapet på dammen 

-  Nettstedet  

-  Dugnader / frivillig arbeid 

-  Vidda-initiativet 

-  Medlemsmøter (flere) 

-  Holmendammen (flere) 

-  Barn - og ungdomsarbeid / arrangementer 

-  Mye bra ! Hyggelig klubb ! (flere) 

-  God organisering 
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Er det noe OS bør forbedre (fri tekst): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon 

 

Får du nok informasjon 

 om og fra OS ? 
Ja: 

      44 

Nei: 

           1 

Greit nok: 

                    25 

 

 

 

Hvor / hvordan ønsker du å få  informasjon (ranger 1 - 5) 

 

Samlet vurdering etter svar innenfor de 6 kategorier og 5 prioriteringer: 

 

Fast Fisk  63 

E-post   57 

Nettet   51 

Tirsdagskveldene 34 

Facebook  33 

Brev   33   

  

 

  

-  Sjøfisketurer / havfisketurer 

-  Markedsføring, markere seg positivt, ta vare på merkenavnet 

-  Påminnelser på nett, og melding om arr. ut i bedre tid 

-  Tips om fiskemuligheter i marka (navngi vann) 

-   Bedre fasciliteter på dammen 

-   Medlemsrekruttering (flere).  Nyrekruttering, ikke bare holde på de gamle 

-   Infotavle på nettet (til og fra medlemmer) 

-   Gjøre bua til et helårssted med aktiviteter og bibliotek (krever gode planer og økonomi) 

-   Tilbud til de litt øvede kasterne (faller litt mellom) 

-   Flere åpne helger på Preuthun 

-   Utvikle Holmendammen (ikke spre oss for mye) 

-   Flere innlegg på nettet (levende sider) 

-   Enda bedre foredrag, kanskje flere 
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Detaljsvar: 

 

På nettet  

(www.osv.) 
  21 

 

  23 

    5 

    1 

 

    1 

Via 

FastFisk 
  30 

 

  12 

  13 

    3 

    

    5 

Via e-post  

  27_______ 

 

  20 

 

    4 

 

    2 

 

    4 

Via Face-

book 

 

    7 

  

    4 

    4 

    5 

    13 

 

Via  

brev 
 

     7 

 

     1 

     3 

     3 

 

    19 

Via 

tirsdags-

kveldene 

På dammen 

 

    3_______ 

 

    9 

 

    5 

 

     7 

 

 

Aktiv deltagende medlem ? 

Er du interessert i å delta aktivt i OS for 

å hjelpe foreningen ifb. Kurs, 

ungdomsarbeid, arrangementer 

Ja: 

        4 

Nei: 

         14 

Kanskje litt: 

                          13 

 

 

Hva skal til for at du blir mer aktiv i foreningen (delta på møter , turer , klubbaktiviteter med mer.), 

eller er du kanskje aktiv ?  Fri tekst nedenfor (eller send e-post til post@oslosportsfiskere.no ) 

 

Svar: 

-  Mer tid 

-  Bedre arbeidssituasjon / tiden strekker ikke til 

-  Bli kvitt tidsklemmen, familien tar tid 

-  Små hjemmeværende barn 

-  Blitt for gammel ! 

-  Ønsker Invitasjon ! 

-  Er for mye utenlands 

-  Har nettkompetanse – kan kontaktes 

-  Deltar når jeg har anledning 

-  Ønsker styredeltagelse ! 

-  Kan bidra med fluebinderkurs 
 

 

Til slutt en kommentar: 

 

-  OS må ha en visjon og markedsføre hva vi står for 

-  OS må utvikle et fremtidsrette program med aktiviteter og fiskemuligheter 

 10 

mailto:post@oslosportsfiskere.no
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Fra www.oslosportsfiskere.no sakser som vanlig 
 
 
29.04.11   God dugnad på dammen  
 
Nydelig kveld på dammen gav inspirasjon til dugnadsinnsats. Men hvor var Riis Vel ?  
 
Omlag 14 av foreningens medlemmer deltok på dugnaden, noe færre enn ifjor, men 
innsatsen var  upåklagelig og de fleste punktene på den ambisiøse oppgavelisten ble 
dekket. 
Holmendammens venner stilte med ildsjel Bjørn Wangen + en med motorsag, mens RiisVel 
var uforklarlig fraværende. Alle var vel ikke på folkemøtet på Vindern om Vindernkryssets 
fremtid ? 
Vi fikk  rakt og samlet løv / gress i nærområdet, malt 2 krakker, plukket søppel, ryddet 
dunkjevle, oljet bryggene, ryddet i bua, vasket kjøleskap, vasket bua bak (1. gang på mange 
år) og reparert deler av nedkjørt gangvei med grus. Dette er vi godt fornøyd med ! Takk til 
dere alle. 
Vi må se nærmere på tiltak for å rette opp bua. En hjørneforankring ved inngangsdøren er 
borte og den på andre siden truer med å gå over ende.  Dette  kan vi ikke utsette og det kan 
bli snakk om å tromme sammen noen med donkraft og snekkerkyndighet, gode rygger og 
gode ideer i løpet av sommeren for å GJØRE NOE. 
Ellers er det gledelig å se svaneparet tilbake på dammen og at vakingen er igang !   
 
 

 
 
 
Hr. Stabell (92), en av Holmendammens ildsjeler, var innom for å se at alt gikk riktig for seg! Her 

flankert av Geir Tidemandsen og Marius Warnken. 

  

http://www.oslosportsfiskere.no/
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20.04.11   Gunnar Aamodt er død nær 98 år gammel 
 
Foreningens grand old man, den siste fra Oslo Sportsfiskeres stiftelsesår, gikk bort 
7.4 etter et langt og rikt liv med sportsfiske og fiskeforvaltning som sine 
altoppslukende interesser. 
 
Bisettelsen fant sted i stillhet med sin nærmeste familie  tilstede. 
Aftenposten har i dag 20.4 en fin nekrolog skrevet av OFAs formann Emil Andre Os.  
Nekrologen blir tatt inn i FastFisk som kommer i begynnelsen av mai, supplert med ord fra 
vår forening. 
Gunnar vil bli husket som en ildsjel innen OFA med fiskeforvaltning og oppdrett som sine 
store interesser og med hjerte for Akerselven. Han var innehaver av alle de æresbevisninger 
vår forening kan gi,  hederstegnet - storjuger - den springende ørret - æresmedlem.  
Styret 
 

07.04.11   Ledige uker på Hardangervidda. 
 
5 uker på vidda er nå belagt før søknadsfristen 30.april. Det gjelder uke 28, 30, 32, 33 
og 34. Det betyr at 27, 29, 31, og 35 fortsatt kan leies. Det er ledige plasser i uke 33 
(klubb-turen) 
 
De 5 ukene som er bortleid gjelder: 
28 Kjell Grønningen, 30 Arvid Andersen m/følge, 32 Tor-Egil Holmen m/venner, 33 O.S. 
rakfisktur med Stein Wines som ansvarlig, 34 med Harald Julsrud som ansvarlig. 
Uke 27, 29, 31 og 35 er dermed ledige og kan leies eksklusivt innen 30.4 Etter dette er det 
fritt frem, men ukene kan da fylles opp med O.S. medlemmer. 
Når det gjelder rakfisk-uken 33 så er det plasser ledig. Pris pr. deltaker ca. 1000.- avh. av 
antall. 
  
 

31.03.11   OS årsmøte med snev av fornyelse 
 
27 deltok med råd og hyggelig engasjement på foreningens årsmøte. Flere enn på 
mange år. 
 
Årets årsmøte ble en rolig og grei affære med flere gode innspill til styret. I tiden før årsmøtet 
hadde imidlertid valgkomiteen med Wilhelm Zickfeldt i spissen hatt en vrien jobb med å finne 
de rette kandidater til styreplasser som skulle besettes. Alt i alt ble forslagene godt mottatt 
og valget gjennomført med akklamasjon.  
Årsmeldingen ble summarisk gjennomgått av avtroppende formann (Marius) og forsamlingen 
sluttet seg til denne med enkelte gode kommentarer til økonomiske grep, forslag til endringer 
på nettsidene, anmodning om å ta i bruk facebook osv.  
Regnskapet ble gjennomgått i detalj av kasserer og enstemmig akseptert. Årets regnskap er 
gjort opp med et overskudd på kr. 360 etter avsetninger på ialt kr. 12.500.- Bidragsytere til 
grasrotandelen ble takket for sin betydelige andel av et positivt driftsresultat 
Balansen utgjør kr. 214.937 med fri egenkapital på kr. 139.937. Ungdomsfondet utgjør nå 
såpass mye  at det ble kommentert å vurdere omplassering av noen midler til 
ombyggingsfondet som ungdom også vil ha glede av. Styret merket seg dette. Revisor 
hadde forøvrig ingen kritiske bemerkninger til regnskap / balanse. 
Budsjettforslaget ble vedtatt  å balansere med kr. 153.000 etter overføringer fra fond på kr. 
6000. 
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 Etter  valgene består styret av følgende medlemmer: 
 
Formann:             Geir Gundersen (ny for ett år)  
Nestformann:        Geir Granli (ny) 
Kasserer:          Erik Andersen (ikke på valg) 
 Sekretær :       Stein Wines (gjenvalg) 
 Styremedlem:      Anders Wold (ikke på valg) 
 Styremedlem:     Tor-Egil Holmen (ny) 
 1. suppleant:        Hallvard Lid (gjenvalg) 
 2. suppleant:      Viggo Kristiansen (ny)  
 3. suppleant:      Kjell Grønningen (ny) 
 
Geir Gundersen avrundet møtet med å takke de som trer ut av styret for sin innsats gjennom 
flere år: Marius Warnken, Norvald Langeteig, Jon Erlend Dahlen. 
 

 
 
20.03.11   Fin isfiskedag på Holmendammen 
 
Abboren var igjen i bettet på Holmendammen 
 
 

 
 
 
 
Det var en fin familiedag på Holmendammen søndag. Det var ca. 30 barn tilstede med 
foreldre. Fangstene var litt varierte, men de fleste fikk fin abbor. Det ble tatt nesten 100 fisk.  
De fleste ble sløyet på stedet. Det var krav fra de minste om abbor til middag. Siste uke ble 
det fisket over 200 abborer av pen størrelse. 
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Snøen ble myk og det ble vått på isen utpå dagen. Solen tok godt og forholdene ble 
vanskelige. Isen var ca 40cm tykk. Men det nærmer seg vår, og det var nok siste isfiske dag 
på dammen. 

    
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Alle koser seg i 

det fantastiske 

været 

Hallvard står 

for populær 

servering ! 
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15.03.11   Mye abbor å få på Holmendammen 
 
Suksess for Ullern og Meklenborg barnehager på Holmendammen 
 
Tirsdag trakk 11 barn  77 abbor !  I tillegg koste de seg i fint vær med grillpølser og 
solbærtoddy. Vi er sikre på at dette ikke var siste gang disse barna holdt i en pilkestikke. 
Og ikke nok med det. Onsdag fikk 10 barn hele 93 abbor i om mulig enda bedre vær. 
2 fantastiske dager på dammen med fornøyde barn og "bakkemannskaper" fra OS..  
  
Nedenfor ser vi hhv. barna fra Ullern og Meklenborg 
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09.03.11   Klorutslippet i Akerselva. Pressemelding fra OFA. 
 
Utslippet i Akerselva har vært bredt omtalt i pressen de siste par dager. Her er OFAs 
pressemelding om saken. 
 
Tema: Klorutslippet i Akerselva  
Dato: 8. mars 2011  
Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Torp; 92899135  
 
 Undersøkelsene etter klorutslippet i Akerselva har vist få, eller ingen tegn til liv i elva. Dette 
er en tragedie for alle som er glad i byen, friluftslivet og sportsfisket i hovedstaden, sier 
daglig leder i OFA, Bjørn Torp. Situasjonen som nå har oppstått vil også føre til store 
negative konsekvenser for det populære fisket etter sjøørret i Oslofjorden.  
  
OFAs frivillige har - gjennom flere tiår - lagt ned tusenvis av dugnadstimer i Akerselva som 
har bidratt til et rikt liv i denne vannåren som strekker seg fra Oset ved Maridalsvannet til 
utløpet ved Operaen i Oslofjorden. De siste årene har OFA lagt ned store ressurser på å 
utvikle stammen av laks og sjøørret, og etablerte for få år siden et eget klekkeri ved Oset i 
Maridalsvannet. 
Fra klekkeriet er det satt ut minst 110.000 yngel av laks og sjøørret og ca 60.000 yngel av 
ørret i elva, som i løpet av noen timer måtte bøte med livet.  
 Bjørn Torp understreker likevel viktigheten av å se fremover og ta et krafttak for å få elva 
”opp å stå” igjen. OFA fronter dette arbeidet med gode krefter i Oslo kommune representert 
ved bl.a. Vann og avløpsetaten (VAV) og Friluftsetaten i tillegg til Miljøvernavdelingen hos 
Fylkesmannen og andre som kan bidra på en god måte.  
 Det har i dag vært avholdt et hastemøte med kommunen hvor også NIVA var representert. 
Det er nedsatt en prosjektgruppe med fagfolk fra alle etatene, neste arbeidsmøte blir avholdt 
i løpet av to uker. Enkelte utfordringer drøftes løpende mellom OFAs administrasjon og de 
øvrige fagmiljøene.   
Prosjektgruppa skal presentere forslag til kortsiktige og langsiktige tiltak. Det er allerede 
kommet mange forslag som skal utredes videre, både i forhold til gjennomføringsplan og 
finansiering.  
  
De første viktigste områdene for OFA:  
 
1. Sikre etablering av to laksetrapper som krafttak for gyteklar fisk opp i elva til områder med 
gode levevilkår. OFA har allerede skaffet 2 200 000 kroner fra Sparebankstiftelsen og 
forventer nå at Oslo kommune raskt stiller resterende midler. Dette arbeidet haster, og 
trappen i Nedre Foss bør være klar senest våren 2012. Trapp nummer to må bygges i Øvre 
Foss, dette arbeidet ønsker OFA å starte raskt.  
 
2. Bidra til habitatsforbedrende tiltak for å bedre gytemuligheter og oppvekstvilkår. Dette bør 
utføres samtidig med Midgardsormen som vil sikre effektiv og skånsom  
gjennomføring.  
 
3. Organisere dugnadsarbeid innenfor områder prosjektgruppen anbefaler. Det er gledelig at 
OFA allerede har fått henvendelser fra ”aktive hender” som ønsker å bidra.  
 
4. Klekkeriet ved Oset er vesentlig for å sikre og utvikle stammen av fisk i Akerselva. Plan for 
å utvikle klekkeriet og sikre bærekraft også på kort sikt er vesentlig. Dette arbeidet starter vi 
opp nå, og vil gjennomføres i dialog med bl.a. Oslo kommune ved VAV.  
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5. Finansiering av tiltakene må garanteres fra Oslo kommune. Prinsippet om at forurenser  
betaler må også gjelde her. Det er vesentlig for prosjektarbeidets fremdrift at det er  
trygghet for finansielle rammebetingelser.  
 
OFA har i kveld gjennomført et ekstraordinært styremøte for å samle alle ressurser om de 
utfordringene byen står overfor i å bringe denne vannåren tilbake i den stand byens 
befolkning fortjener.  
Få kjenner Akerselva bedre enn OFA, en organisasjon som i 75 år har jobbet for å sikre 
naturgrunnlaget for å uttøve godt sportsfiske. OFA forvalter i tillegg til fisket i Akerselva mer 
enn 500 fiskevann i Oslomarka fordelt på 13 kommuner og fire fylker.  
  
Oslo, 8. mars 2011  
Bjørn Torp   /  Emil Andre Os  
Daglig leder /  Styrets lede 
 
 

25.02.11   Godt salg på Aamodt-auksjonen 
 
Noen og tyve deltagere kjøpte nostalgisk utstyr etter Gunnar Aamodt for ca. 11000.- 
 
Med Knut Vadholm som auksjonarius og effektive hjelpere fra styret gikk auksjonen raskt og 
effektivt. unna. Publikum hadde god anledning til å besiktige objektene på forhånd. Mye 
forskjellig både innen stenger, sneller, fluer og sluker gikk under hammeren. Ja, sluker også 
! Den som tror Gunnar bare fisket med flue fikk seg nok en overraskelse. 
45 av 64 objekter ble solgt. Resten som ikke oppnådde minstepris satt av 
samlerekspert Hans Helge Raae Olsen under kritisk oppsyn av styrets sekretær, ble trukket 
tilbake. Dette vil bli utbudt  ved en senere anledning. 
Inntektene av salget deles mellom O.S. og  familien til Gunnar . 
 
 

 
 

24.02.11   Husk Auksjonsmøte idag 24.2 
 
Husk dagens auksjon og salgsmesse på Tåsen seniorsenter kl. 1900. Besiktigelse av 
utstyr fra kl.1900, auksjon fra kl. 1930 
Dette er altså primært utstyr etter Gunnar Aamodt (97). 
Katalog med 66 objekter er lagt ut under spalten for aktiviteter. Ajourført katalog legges ut på 
Tåsen fra kl. 1900. 

Myndig 

auksjonarius 

Knut 

Vadholm. 

Marius viser 

frem varene 



  
Side 26 

 
  

Alle som møter skrives inn i auksjonsboken med et auksjonsnummer så vi har kontroll på 
budgiverne. 
Auksjonarius Knut Vadholm. Alle objekter ropes ut med minstepris. Oppnås ikke bud på 
minimumspris trekkes objektet tilbake og selges ved en annen anledning. 
 
 

27.01.11   Nyttig om nymfer 
 
Roy Peistorpet fikk helt sikkert nye tilhengere til tsjekkisk nymfefiske etter matnyttig, 
instruktivt og interessant foredrag med demo. 
 
30 av foreningens medlemmer fikk del i Roys begeistring over dette "nye" fiske.  
Tsjekkisk nymfefiske er fluefiske på bunn i rennende vann med "gullhoder" (litt tunge nymfer 
). Hensikten er å få mer fisk enn man vanligvis får med tradisjonelt tørrflue og våtflue-fiske. 
og skal man få mer fisk må man dit fisken holder til i elv, nemlig nær bunnen ved steiner og 
hull. 
Her er det ikke snakk om å kaste langt. Man veiver i grunnen snøret ut ganske kort  med 
synkesnøre og 2 - 3 nymfer  i oppheng og lar det sige med strømmen. Pga. tyngden går 
fluene raskt til bunnen hvor fisken står og du får fisk i en helt annen grad enn du tenker deg.  
Dette er matauk og har sin bakgrunn fra konkurransefiske der det er om å gjøre å få mest 
fisk. 
Stengene skal være myke og følsomme. Ideell allroud stang er en 9 1/2 "  4-er. Nymfene 
bindes ut fra egen smak og erfaring. Roy tror på fargerikdom, gjerne rosa og blått. Han 
utfordret forsamlingen til å tenke nytt og ha et åpent sinn. Han fnyste av imitasjonsfiske. 
Fisken tar det den tror er mat og det finner den stort sett under overflaten ! Gjerne på 
bunnen i rennende vann, strandsonen i stille vann. Men man må få erfaring i hva fisken ser . 
Den ser ikke det vi ser for den mangler tapper og staver på netthinnen. Men farger kan gi 
ulike lysbrytninger og ha effekter som gjør at fisken oppfatter dette som mat. Lysforhold er 
derfor av betydning for effekten av denne type fiske. 
Roy avsluttet med å vise nymfene sine og mange fulgte interessert med i hvordan han bandt 
dem. 
Morsomt og instruktivt ! 
 
Skrevet av Stein Wines 
 

 

 
 

Kretskort ? 

Nei, flueboksen til 

Roy Peistorpet. 

Vi ser f.eks 

”gullhodene”. 
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14.01.11   Nå kan du leie Hardangervidda-terreng  
Første frist for leie av OS-terreng på Vidda er 31.1. Etter fordeling er neste frist 30.4.  
Skal du få en av de mest populære ukene bør du melde din interesse nå. Det har allerede 
innløpt interesse for noen av ukene. Første strek settes 31.1. Da blir ukene som er søkt 
fordelt. Neste frist er 30.4 
Leieregler ser du nedenfor. Meld din interesse til Eriknandersen@hotmail.com eller på tlf. 
95223194. Husk at påmelding er bindende. 
For ordens skyld opplyses at uke 33 er avsatt til Foreningens "Rakfisktur". Den kan altså 
ikke reserveres eksklusivt. 
 
Leieregler Hardangervidda 2011 
 
1. Leie går fra lørdag til lørdag. Bytte kl 13 
 
2. Første søknadsfrist  31.1. Andre søknadsfrist 30.4 dersom fortsatt noe ledig.  Eksklusiv 
pris. kr. 5000. Søker må være OS-medlem og kan ta med hvem han vil. Grupper med flest 
OS-medlemmer prioriteres foran andre dersom flere grupper  ønsker samme uke.  Dersom 
likeverdige grupper gjennomføres loddtrekning. OS-styret foretar trekningen.  
 
3. Etter 30.4  er det de første som søker som får leie (hvis ledig), men må akseptere at uken 
kan fylles opp med inntil 5 medlemmer. 
 
4. Leie for en uke koster kr. 1250  pr person etter 30.4. Eksklusiv leiepris før 30.4 kr. 5000.  
Leie betales til OS innen 14 dager etter meddelt leierett og alltid før  avreise. Om man 
ønsker baggasjetransport, avtales dette med Utleier. Pris for 2011  kr 190  pr person t/r. 
 
5. Leietaker må være medlem av OS  og står som ansvarlig for turen aktuell uke. 
 
6. Dersom ledige uker pr. 1.7 kan styret vurdere å tilby uleie til andre.  
 
7. Leietakers rettigheter: 
 a) .Eksklusivt fiske i Øvre- og Nedre Lomevikan, herunder fiske med garn og alle typer   
håndredskap. Utleier holder båt i begge vann. 10 fiskegarn. 
  
 b) .Fiske med stang fra land i Langesjøen fra Lomevikåe til Skrekksbekken. 
 
 c) .Fri benyttelse av oppsatt militært lagstelt med vedovn, tregulv for 6 personer,    
gassapparat og diesel for vedopptenning. Kjeler for koking og steikepanne. Teltet er  satt 
opp på halvøya i nedre tjern. 
 
8. Leietakers forpliktelser: 
 a) .Levere fangstrapport til utleieansvarlig i OS med antall fisk og kilo usløyet fisk. 
  
 b) .Sørge for at telt og leirplass er ryddig etter bruk. Flasker og søppel skal tas med  ut av 
området om ikke kan brennes. (ingen unnskyldning at det var rotete når man ankom) 
 
 c) .Sørge for at båt er forsvarlig fortøyd og at garn er klargjort til bruk. 
 
 d.) Melde fra til utleieansvarlig i OS om eventuelle feil og/eller mangler på telt og annet 
utstyr. 
 
styret 

mailto:Eriknandersen@hotmail.com
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Referat fra årsmøte i Oslo 

Sportsfiskere, 2011 
 

Sted:   Tåsen Seniorsenter 

Tid:  Torsdag 31. mars 2011,  

kl.1900 

Tilstede: 27 av foreningens   

  medlemmer   

 

Formannen, Marius Warnken ønsket 

velkommen. 

 

Formannen innledet med ett minutts 

stillhet for å hedre  Per  Nilsen og  Terje 

Restad som har gått bort.  Begge var 

innehavere av foreningens hedersmerke 

og har betydd mye for OS.  

 

a). Konstituering. 

 

    Godkjenning av innkallelsen.  

 

En bemerket at tidspunktet for møtet i 

FastFisk var annonsert til kl. 1915 

ikke 1900.  

Innkallelsen ble godkjent.  Møtet satt 

kl. 1905.  
 

    Godkjenning av dagsorden  

 

Dagsorden ble godkjent uten 

kommentarer. 
 

Valg av dirigent / ordstyrer med mer. 
 

Som ordstyrer ble valgt Marius 

Warnken, 

Til å undertegne protokollen ble valgt  

Jon Erlend Dahlen og  Kjell 

Grønningen.   

    Tellekorps ble ikke valgt. 

 

 

 

 

  

b). Årsberetning for 2010. 

 

Marius gjennomgikk summarisk  

årsberetningen  - tidligere i sin helhet 

gjengitt i FastFisk no.1/2011.  

 

Det ble bemerket til punktet om 

skoleprosjektene (fiskestangprosjektet) 

at Slemdal ikke lenger er med og derfor 

ikke burde vært nevnt. Andre skoler er 

nå mer aktuelle (Voksen, Bogstad) 

 

Sekretæren opplyste på spørsmål at 26 

medlemmer er positive bidragsytere til 

foreningens økonomi ved å støtte oss 

gjennom Grasrot-andelen.  

 

Årsmøtet tok  årsberetningen til 

orientering.    

 

c). Regnskap 2010. 

 

Erik Andersen gjennomgikk detaljert  

resultatregnskap og balanse. Årets 

regnskap er gjort opp med et overskudd 

på kr. 360,35 etter avsetninger på kr. 

12.500. Balansen utgjør 214.936,77 

hvorav fri egenkapital er 139.936,77. 

Erik  leste tallene som ikke var kjent før 

møtet. Posten (note-1) vedrørende 

inntekter ved salg på medlemsmøtene 

ble kommentert.  Man mente det 

kanskje var på tide å heve prisene på 

serveringsvarer slik at dette går i balanse 

med tilsvarende utgifter. Styret vurderer 

dette. 

 

Renteinntektene ble også kommentert. 

Som i fjor er de små, men kasserer 

opplyste at man nå har satt et større 

beløp på ”høyrente”-konto.  Da vil vi i 

det minste få ca. 2,4 % rente. 

”Salg dammen” er en del mindre enn 

budsjettert. En grunn er vesentlig 

mindre catering-inntekter enn vanlig 

ifbm. NM fluekasting.  Caps-salg ble 0.-  
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fordi vi ikke fikk bestilt caps som vi 

antar vil gi en viss inntekt over tid. Vi 

ønsker fortsatt å anskaffe OS-caps. 

 

Stein Wines forklarte utgiftene til 

FastFisk som er mindre enn budsjettert. 

Årsaken er at vi i fjor ikke ble fakturert 

fra trykkeriet for ett av numrene. Denne 

utgiften, dog med 50% rabatt, vil påløpe 

i 2011. 

Det ble påpekt at posten ”overskudd 

2009”  i balanseoppsettet skal være 

”overskudd 2010”. 

Jan Johnsen,  Hallvard Lid og Marius 

Warnken kommenterte fonds-

avsetningene til  Barn- og ungdomsfond.  

 

Jan mente man burde vurdere å ikke 

overføre alle ungdoms-midlene fra 

NJFF til ungdomsfondet når vi vet at det 

også går til andre formål. Endel kan 

f.eks gå inn i ombyggingsfondet som 

også barn/ungdom får glede av.  

 

Marius kommenterte at styret ved de 

gjorte overføringer ønsket å synliggjøre 

viljen til å bruke mer enn tidligere på 

ungdom. Styret merker seg imidlertid 

Johnsens kommentarer. 

 

Hallvard  minnet om at Castinggruppens 

midler som nå er på 60.000,  omfatter en 

post på 30.000 til barn- og 

ungdomsarbeid. Denne posten kan ikke 

røres uten eget årsmøtevedtak   

 

Knut Vadholm leste revisjonsrapporten 

som denne gang var uten spesielle 

bemerkninger.  

Regnskap og balanse ble satt under 

avstemming og enstemmig godkjent.  

 

d). Innkomne forslag og saker fra 

styret. 

 

Det var ingen saker innmeldt til 

behandling. Harald Julsrud  ba om ordet 

og ønsket å få aksept for å få fremføre et 

forslag.  Årsmøtet hadde ingen 

innvendinger til dette. 

 

Harald opplyste at Bærum kommune har 

lempet på fiskerestriksjoner i enkelte 

drikkevannskilder. Han mente OFA og 

OS burde jobbe for å få frigjort 

tilsvarende drikkevannskilder i 

Oslomarka til fiske. 

  

Det ble noe debatt rundt dette. Erik 

Andersen opplyste at OFA vurderer 

spørsmålet. VAV har en revisjon gående 

som skal være klar til høsten. En gruppe 

vurderer sider av spørsmålet om 

lemping på reglene. 

 

Harald foreslo at dersom OFA ikke når 

frem i spørsmålet så bør OS selvstendig 

ta stilling i saken og fremme forslag i de 

rette instanser. Han mente OS bør delta i 

den offentlige debatt om fiskespørsmål, 

noe OS var flinke til i tidligere tider. 

 

Sekretæren bemerket at det i den 

pågående spørreundersøkelse blant 

medlemmene er stor enighet om at 

foreningen bør engasjere seg i offentlig 

debatt om fiskerelaterte spørsmål. 

 

Årsmøtet ba styret om å følge opp 

Harald Julsruds forslag. 
 

 

e). Kontingentandel. 

 

Det var ingen forslag til endring av 

kontingentandelen.  Fullmakt til styret 

om 5% påslag som ble vedtatt på 

årsmøtet 2008 står inntil nytt vedtak 

gjøres.  Vedtaket ble referert.  Styret vil 

ikke benytte denne fullmakten for 

kontingent-året  2011 heller.  
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Totalkontingenten i 2010 for 

hovedmedlem er kr. 695, hvorav 190,- 

går til foreningen, 50 til fylkeslaget, 455 

til NJFF sentralt.  

 

f). Budsjett. 

Erik og Marius gjennomgikk 

budsjettforslaget.  

Caps er igjen satt opp med et 

salgspotensiale.  Anskaffelseskost vil bli 

belastet i sin helhet. Inntekter vil påløpe 

etter hvert. 

 

Inntektekter fra leie Hardangervidda er 

hevet fra i fjor. Disse er allerede innen 

rekkevidde. 

 

Utgiftene ble kommentert av flere. 

Oddvar Ringstad mente man kunne 

spare distribusjonsutgifter ved å be folk 

nøye seg med nettutgaven av FastFisk. 

Styret har vært innom denne 

diskusjonen og vil se hvordan det er 

praktisk gjennomførbart.  

 

Kjell Grønningen støttet anmodningen 

men uttalte samtidig at det er viktig å 

bevare et medlemsblad som er et av 

foreningens viktige 

kommunikasjonsorganer og medium for  

historisk dokumentasjon. Det er porto-

utgiftene vi vil til livs. 

 

Bernt Nor stilte et spørsmål til 

utgiftsposten på 7500.- til nettsidene. 

Marius og Stein forklarte dette ved å 

vise til ektrautgifter for å sikre vår unike 

nettadresse også på andre domener enn 

.no (.com, .org osv.). Dette er en 

engangskostnad. Styret innrømmet at de 

nok ble bondefanget av en aktør i 

markedet som har et høyere avgiftsnivå 

enn flere andre. Proffe og seriøse, men 

smarte og dyre ! Styret vil være mer 

OBS på denne type markedsførere i 

fremtiden. 

 

Under dette punkt ble det en viss debatt 

om bruk av nettet, levende hjemmesider 

og fornyelser. Styret vil aktivt ta tak i 

dette, men påpekte at det er en krevende 

oppgave. 

 

Budsjett ble godkjent. 

 

Før valget tok årsmøtet pause med gratis 

kaffe og wienerbrød. 

 

g). Valg 

 

Wilhelm Zickfeldt overtok rollen som 

leder av valgkomiteen grunnet Odd 

Eriksens sykdom. Wilhelm redegjorde 

for valgkomiteens arbeid og innstilling. 

Også i år har det vært problematisk å få 

kabalen til å gå opp etter kun ett år med 

avgående formann.  

 

Over 60 foreningsmedlemmer med e-

postadresse ble tilskrevet for å høre om 

de var interessert i å stille på en plass. 

Kun 4 svarte – hvorav 3 negative. I 

etterhånd har det vært mye 

korridorpolitikk.  

 

Dette tatt i betraktning  ble forslag til 

kandidater godt mottatt av årsmøtet og 

alle valg gjennomført med akklamasjon. 

 

Ut av styret går formann Marius 

Warnken, inn kommer Geir Gundersen. 

Han har signalisert at han velges kun for 

ett år.  

Geir Granli erstatter Geir Gundersen på 

nestformannsplassen.  

Ut går også Norvald Langeteig som 

erstattes av Tor-Egil Holmen.  

Fratrer gjør også Jon Erlend Dahlen på 

vara-plass.  
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Nye inn som varamedlemmer er Kjell 

Grønningen, og Viggo Kristiansen , 

begge med bred erfaring i 

foreningsarbeid. 

 

Etter valget er fordelingen av vervene 

som følger: 

 

 

Styret: 

 

Formann:  Geir Gundersen  (valgt for 1 år av 2)  

Nestformann: Geir Granli   (valgt for 1 år)  gjenstående periode 

Kasserer:  Erik Andersen  (ikke på valg) 

Sekretær:  Stein Wines   (gjenvalg) 

Styremedlem: Anders Wold   (ikke på valg ) 

Styremedlem:  Tor-Egil Holmen   (ny – valgt for 2 år) 

 

1.Suppleant:  Hallvard Lid  (gjenvalgt for 1 år) 

2. Suppleant: Viggo Kristiansen  (Ny – valgt for 1 år) 

3.Suppleant:  Kjell Grønningen  (Ny – valgt for 1 år) 

 

Valgkomite:   

 

Norvald Langeteig   (ny) 

Wilhelm Zickfeldt   (gjenvalgt) 

Geir Tidemandsen   (ny) 

 

Valgkomiteen skal normalt bestå av 4 medlemmer, men 3 har vist seg å være  

tilstrekkelig.    

  

Revisorer:  

  

Tore Raaer  (gjenvalgt) 

Knut Vadholm  (gjenvalgt ) 

 

Rådet: 

2011 – 2014  Harald Sund   2009 – 2012   Kåre Larsen 

   Leif Eriksen        Bjarne Fenn 

 

2010 – 2013  Odd Eriksen   2008 – 2011   Bjørn  Borgen 

   Per Karlsen        Knut Vadholm 

 

Årsmøtet hevet kl. 2005  
Stein Wines  30.4.2011  
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Oslo Sportsfiskere resultatregnskap 2010   
 

Post Inntekter Faktisk    2010                        Budsjett 2010 

200 Medlemskontingenter   34.919,00               37.000 

201 Renteinntekter        286,03                    500 

202 Salg bøker / merker / caps            0,00                 2.500 

204 Salg på Holmendammen   10.203,00               14.000 

205 Fluekastekurs   14.440,00               18.000 

206 Utleie Holmendammen                          9.695,00                 8.000 

307 Preuthunhytta, leieinntekter      2.500,00                 4.000 

302 Medlemsmøter                                       15.760,50    1)               18.000 

 Holmenbua bidrag / støtte     1.000,00                 1.000 

305 Refusjon strøm            0,00                        0 

314 Turer / arrangementer     1.000,00  

316 Støtte NJFF, momsrefusjon     2.463,00                        2.500 

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter   27.086,00                   15.000 

317 Hardangervidda utleie   12.670,00               13.000    

                      

 Grasrotandelen     7.770,05                 5.000 

    

 Totalt 139.792,58             138.500 

 

 

Post Utgifter Faktisk  2010 Budsjett  2010 

 

300 Administrasjon                                         10.622,65                12.000  

301 FastFisk      Trykk            

                    Porto mm.      

     9.275,00 

   12.300,00 

               13.000 

               15.000 

302 Medlemsmøter                                          22.394,25   2)                25.000 

303 Gaver / Blomster      4.793,40                    3.000 

317 Hardangervidda, leie + camputg.    28.000,00                30.000 

314 Turer / arrangementer                                2.924.00                  2.000 

315   Barneaktiviteter           2.478,40                 10.000 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)      9.001,19                10.000   

306 Holmenbua anlegg (vedl, invest)               6.348,00                   8.000  

307 Preuthun drift                                           10.419,64                   12.000 

308 Preuthun anlegg       2.370,00                  3.000 

313 Fluebindekurs/Temakveld               

309 Kontingenter         850,00                  1.500 

204 Utg. ved salg på Holmendammen      5.155,70                  6.000 

202 Innkjøp bøker / merker / caps                        8.000 

    

 Totalt   126.932,23               158.500 

 Overført fra fond            -    18.000 

 Fondsavsetninger      12.500,00                   

 Overskudd           360,35           -      2.000 

 Sum    139.792,58              138.500 
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Noter 

 

     1) Medlemsmøter (inn) 

  

Egenandel julemøte       3.550,00    

 Loddsalg            10.610,00  

 Kaffe/kake-salg             1.600,50  

         15.760,50   

    

     2)  Medlemsmøter (ut) 

 

 Julemøtet ,  mat-drikke            3.818,25 

 Leieutgifter (6 møter)     6.000,00 

 Foredragsholdere (4 møter)         10.400,00 

          Brus, kaffe, wienerbrød etc.           2.176,00 

         22.394,25 

         

    

 

 

 

OS og Castinggruppens fond (SpB I Høyrente) 

 

Fond 31.12.2009      61.178,90 

 

Disposisjoner 2010 

Overført til castinggruppen                     0 

Renter 2010           917 

      ----------      

                917,00    

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

Fond 31.12.2010      62.095,90 

 

 

 

Disposisjoner 2011  

Overføres Castinggruppen                     2.095  
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Regnskaps Balanse pr. 31.12.2010 

 
Eiendeler   

Kasse                                             7.742,86    

Sparebank I, høyrente (9001.07.76197)   17.566,23  

DnB Foliokonto 115.626,62        

Holmenbua   10.000,00  

Preuthunhytta   64.000,00  

Båt Skjerva             1,00  

Sum eiendeler   214.936,71 

 

 

 

Egenkapital og gjeld   

Holmendammen ombyggingsfond 

     Avsetning 1.1.2010               28.500,00 

     Avsetning 2010                       1.000,00 

  

 

   29.500,00  

  

 

Barn og ungdomsfond 

    Avsetning 1.1.2010               34.000,00 

    Avsetning 2010                     11.500,00 

     

 

   45.500,00  

        

 

Bundet egenkapital  31.12.2010    75.000,00 

   

Kapitalkonto 1.1.2010   139.576,36   

   

   Overskudd 2009                          360,35 

 

            

          360,35 

 

Fri egenkapital  31.12.2010   139.936,71 

   

Sum egenkapital og gjeld   214.936,71 
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Oslo Sportsfiskere Budsjett 2011 (vedtatt av årsmøte 31.3) 
 

Post Inntekter Faktisk    2010                        Budsjett 2010 Budsjett 2011 

200 Medlemskontingenter   34.919,00               37.000 35.000,- 

201 Renteinntekter        286,03                    500  500,- 

202 Salg bøker / merker / caps            0,00                 2.500 3.000,- 

204 Salg på Holmendammen   10.203,00               14.000 14.000,- 

205 Fluekastekurs   14.440,00               18.000 18.000,- 

206 Utleie Holmendammen                          9.695,00                 8.000 10.000,- 

307 Preuthunhytta, leieinntekter      2.500,00                 4.000 3.000,- 

302 Medlemsmøter                                       15.760,50    1)               18.000 17.000,- 

 Holmenbua bidrag / støtte     1.000,00                 1.000 1.000,- 

305 Refusjon strøm            0,00                        0            0,- 

314 Turer / arrangementer     1.000,00  1.000,- 

316 Støtte NJFF, momsrefusjon     2.463,00                        2.500 2.500,- 

315 Støtte NJFF, barneaktiviteter   27.086,00                   15.000 20.000,- 

317 Hardangervidda utleie   12.670,00               13.000    20.000,- 

                       

 Grasrotandelen     7.770,05                 5.000 8.000,- 

 Totalt 139.792,58             138.500 153.000,- 

 

 

Post Utgifter Faktisk  2010 Budsjett  2010 Budsjett 2011 

300 Administrasjon                                         10.622,65                12.000  13.000,- 

301 FastFisk      Trykk            

                    Porto mm.      

     9.275,00 

   12.300,00 

               13.000 

               15.000 

13.000,-               

14.000,- 

302 Medlemsmøter                                          22.394,25   2)                25.000 20.000,- 

303 Gaver / Blomster      4.793,40                    3.000 3.000,- 

317 Hardangervidda, leie + camputg.    28.000,00                30.000 28.000,- 

314 Turer / arrangementer                                2.924.00                  2.000 5.000,- 

315   Barneaktiviteter           2.478,40                 10.000 3.000,- 

305 Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)      9.001,19                10.000   12.000,- 

306 Holmenbua anlegg (vedl, invest)               6.348,00                   8.000  8.000,- 

307 Preuthun drift                                           10.419,64                   12.000 13.000,- 

308 Preuthun anlegg       2.370,00                  3.000 3.000,- 

313 Fluebindekurs/Temakveld       0                                     0 1.500,- 

309 Kontingenter         850,00                  1.500 1.000,- 

204 Utg. ved salg på Holmendammen      5.155,70                  6.000 6.000,- 

202 Innkjøp bøker / merker / caps                  0                  8.000 8.000,- 

 Hjemmesiden                  0                      0 7.500,- 

     

 Totalt   126.932,23               158.500 159.000,- 

 Overført fra fond            -    18.000 -    6.000,-  

 Fondsavsetninger      12.500,00                    

 Overskudd           360,35           -      2.000  

 Sum    139.792,58              138.500 153.000,- 
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Send oss ditt bidrag til bladet, så får vi større variasjon og et bedre medlemsblad. 

Du finner oss på nettet :  http://www.oslosportsfiskere.no 

Returadr: 

Oslo Sportsfiskere 

Boks 989 – Sentrum 

0104  Oslo 

Stiftet 1932 


