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igjen. Klubbmesterskapet har vi måtte
utsette to tirsdager nå, men nå håper vi
det kan gjennomføres før isen legger
seg! Været kan vi ikke styre uansett.

Nestformannen har ordet.

Ellers er det mye spennende på gang i
høst. Hytta på Dammen er i dårlig
forfatning og vi har av den grunn bedt
om anbud fra fagfolk for å utbedre dette,
slik at hytta kan være vårt samlingssted i
mange år fremover. Vi har i hele
sommer hatt problemer med at
strømmen til vaffeljernet, men her har et
par av våre medlemmer funnet feilen og
nytt vaffeljern er innkjøpt og prøvekjørt.
Tusen takk til Tor og Tom for hjelp med
feilsøking.
En liten gruppe har startet arbeidet med
å modernisere våre websider. De nye
sidene vil bli presentert på det første
høstmøtet.
Det er synd at medlemmene ikke bruker
Preuthunhytta mer der den ligger midt i
smørøyet for fiske, turer (sommer som
vinter) og høsting av bær og sopp.
Tilbakemeldingene fra de som har
benyttet seg av tilbudet på
Hardangervidda varierer og styret vil
vurdere hva vi gjør med dette tilbudet
fremover. Jeg håper vi ses på
aktivitetene som er planlagt i høst, følg
med på websidene våre.

Jeg har fått muligheten til å skrive noen
ord siden formannen er opptatt med
andre skriveoppgaver.
Vi skriver september allerede - og noen,
som meg, tenker vel hvor ble denne
sommeren av. Fiskemessig har denne
sommeren vært en lang ventetid på
normal vannstand i elvene jeg benytter
mest, Trysilelva og Glomma.
Det ble aldri 'normal' sommervannstand
og i skrivende stund er begge elvene i
storflom. Trysilelva har faktisk høyere
vann stand nå, enn i den 'normale'
vårflommen.
Det virker som flere av medlemmene
har opplevd det samme i sommer, men
de som har fisket i sjøer og tjern har hatt
en noe bedre sesong. Formannen har
sågar hatt sin beste sesong på Dovre.
Marka var etter forholdene bra i juni,
men etter det har det vært så som så i
hvert fall med fluefisket. Vi kan (som
fiskere alltid gjør) trøste oss med at det
må bli mer fisk neste sesong siden vi har
fått så lite i år. Isfiskerne kan glede seg
til en bra vinter, tror jeg.
Aktiviteten på Dammen har vært meget
bra i hele sommer. August har vært
preget av unormalt store
nedbørsmengder, men dette har ikke
stoppet oss helt. Det har dog gitt oss en
del utfordringer med å rydde etter
diverse oversvømmelser.
En stor takk til medlemmene som stilte
opp for å rydde opp i det verste rusket
og rasket som flommen ga oss slik at vi
kunne bruke bryggene til kastetrening

Og til slutt:
"En mann som kan sitte seks timer på
halevirvelen ved bekkekanten uten så
meget som å få napp engang, er virkelig
fylt med tålmodighet. Han er en filosof.
La ingen våge å si at han er lat.
En fisker gjør ett av to. Han sitter og
fisker eller han sitter og tenker.
Noen ganger bare sitter han der.
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Når fisken biter, fisker han. Biter ikke
fisken, tenker han. En fisker er den
eneste i verden som har lært hvordan
livet skal leves."

fart i rørleggeren som lenset resten av
tanken etter vår egen fornyede tømming.
DA dukket de ukjente sprekker frem
som ble utbedret med armert glassfiber
– dvs. Granli-metoden. Etter ytterligere
vann i september ser det ut til at både
tanken og dreneringen holder det de var
tenkt til. Vi krysser fingre til neste
vårløsning !

Ukjent opphav
Fiskesport nr 1 1959
God høst til alle.
Geir Granli

Oversvømmelsen fikk oss til å tenke
alvorlig på akutt-tiltak for å redde bua
fra total utglidning. Lenge har vi hatt i
tankene å få i gang ”byggekomiteen”
som vil utrede nye Holmenbua på
tuftene av den gamle. Kostnader,
tillatelser, muligheter osv. Men tankene
er ennå ikke satt ut i livet. Det vil vi
gjøre nå, men først AKUTT-tiltak.

Litt av hvert –
året det var så vått
Betraktninger ved sekretæren.

Tror det er nyttig å si litt om hva styret
har hatt å stri med i år. Det gjelder først
og fremst Holmenbua, Preuthun,
oppfølging spørreundersøkelsen,
Nettsidene, Vidda – turer og andre ting.
Geir Gr. har allerede vært inne på deler
av dette lenger foran.

Etter drøftelser har styret kommet til at å
rette opp og forankre bua er en jobb vi
ikke kan gjøre på dugnad. Råd som er
gitt, er at dette er både for farlig og for
teknisk til å kunne gjøres av selv
entusiastiske amatører på dugnad.

Holmenbua
Det startet med å konstatere at dotanken igjen var full av rent vann etter
vårløsningen som kom brått i mars/april.
Nedtur. Dreneringen som ble gjort i
2010 viste seg ikke å ha ønsket virkning.
Antagelig pga. tele. Når sneen smeltet,
og det var jo mengder av den iår, var
ikke dreneringen klar til å ta vannet
unna. Det forsvant dermed i tanken
gjennom kjente og mulig ukjente
sprekker.
Ny tømming fra Hibas som kjørte i
stykker deler av gangveien ned mot
hytta. Delvis reparert på dugnaden i vår.
Ny klage til rørlegger som lovet å tette
sprekker. Men sommeren gikk og det
ble vann og det ble vann igjen.
Oversvømmelsen i august satte endelig

Vi har brukt nettet og benyttet
mittanbud.no ! Der har vi fått 2 seriøse
svar. Det ene tilbudet ligger noe under
100.000 men uspesifisert og usikkert.
Det andre er på 115.000 fast pris for å
rette opp og støpe 12 nye fundamenter.
Styret vil konsultere ”Rådet” i saken.
Hvis noen har kreative forslag til
finansiering er vi lydhøre !
Hørte vi ”Selg Preuthun ” ? Det sitter
langt inne, men vi kunne kanskje låne på
den ?
Dette må vi snakke nærmere om – fort.
Enten gjør vi jobben nå, eller vi tar
sjansen på å vente på en ny vår.
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Preuthun.
Hyttekomiteen har uttalt seg om
vedlikeholdsbehov i betydelig størrelse.
Og her er det også vått. Både i kjeller og
særlig vedboden er det nærmest sump.
Kan vi drenere kanskje ? Ja, men hva
betyr det av kroner og innsats ? Noe må
gjøres og førstkommende dugnad vil bli
i befaringens ånd – ved siden av sikfiske
og fårikål selvsagt ! Vi må ikke glemme
de hyggelige ting.

økonomi er jo bundet nettopp i hytta. Et
paradoks. Dette må vi få en retningsavklaring på – raskt.
Spørreundersøkelsen.
Mye å ta fatt i her. Se sammendraget i
forrige FastFisk. Vi HAR begynt på
fornyelse av nettsidene våre. Med Ulf
Erik sentralt i arbeidet. Vi bygger den ut
på ny plattform med større fleksibilitet
og mindre avhengighet til administrator.
Kobling til Facebook og hooked.no.

Hytta er et kjempested. Ikke alle har fått
det med seg. Den ligger midt i blinken
for utflukter på Øståsen, med fiskemuligheter og muligheter for skogsturer,
bærturer, badeturer, sykkelturer,
småviltjakt and you name it. Hvorfor
brukes den ikke ? Det har vært en
gjennomgangsmelodi i 50 år. Antagelig
fordi folk har egne hytter og fordi
komfortkravet er høyere i dag samtidig
som man har etablert seg i andre fiskeområder. Noe av dette er besvart i våre
undersøkelser.
Den seneste spørreundersøkelsen er delt
i sitt syn på hytta. De fleste mener den
er et aktivum for foreningen, men
bruker den altså sjelden. De fleste mener
også at Holmendammen bør utvikles til
”OS-senteret”. Et paradis for
kastetrening, barn-og
ungdomsopplæring i fiske og
samlingspunkt for foreningen. Hva da
med arvesølvet på Hadeland ? Kan vi si
ja takk begge deler ? Kanskje, men vår

Vi har som sagt notert oss at mange
ønsker fornyelser og satsning på
Holmenbua. Det ønsker vi å prioritere.
Barn- og ungdomsarbeid vil alle vi skal
fortsette med. Det skal vi gjøre.

Vidda og fisketurer.
Årets erfaringer med Vidda er blandede.
Vi må diskutere sammen hva vi gjør i
2012. Det begynner vi med på møtet
6.10. Andre fisketurer har ikke vært
godt besøkt og interessen laber. Er vi
blitt oss selv nok ? Hvor er det blitt av
fellesskapets ånd ?
Også viktige diskusjonspunkter.
Vi har noen forslag om turer i 2012.
Lærdalsfjella og Trysil. Det vil vi også
snakke om på møtet 6.10.
Og der ses vi vel ?
Stein, sekretær og evig optimist
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Klubbmøter Oslo Sportsfiskere høsten 2011
Medlemsmøtene holdes på Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66.
Møtene begynner kl. 1900.
Vi starter årets høstmøter 6.10 med en erfaringsrunde fra sesongen på Hardangervidda.
Vi har som kjent leid terreng der på åremål og årets sesong var vel så som så.
Bilder fra årets og tidligere års opplevelser blir vist og kommentert, og så diskuterer vi
hva vi gjør neste år.
Også alternative sommerturer blir drøftet og det er fritt frem for meninger om hvordan
foreningen bør legge opp til turer sommerstid.
Vår foredragsholder som opprinnelig var tenkt til dette møtet må utstå til en senere
anledning.
Neste møte 17.11 blir med en fiskeguide fra Trysil som kåserer om mulighetene i
Trysilelva og opplegg rundt turer som kan skreddersys for foreningen.
Julemøtet 8.12 holder stilen som ble introdusert i 2002. Det blir selvfisket og selvlaget
mat på bordet. Julemøtene har vært godt besøkt de senere år og det er hyggelig. Noe
frafall i siste liten i fjor, men det retter seg sikkert i år. Spesielt ønsker styret at nye
medlemmer finner veien. Fin anledning til å bli bedre kjent med folk.
Vi trenger fisk i varianter fra dere ! Sjekk fryseren og se om du kan unnvære noe av
fangsten fra i sommer. SIK har vi en egen aktivitet på, så den skal vi greie. Rakfisken i
år blir ikke fra Hardangervidda dessverre, men vi skal finne en råd.
All fisk er god fisk ! Vi mottar bidrag tilberedt hvordan det skulle være. Evnt. kan
styret stå for tilberedning. Snakk med sekretæren om du har noe til oss.
Møtene våre er trivelige og uformelle, og vi ønsker alle velkommen, særlig de yngre og
nye i foreningen. Om noen har ideer til møter og innhold er vi mottagelige for både
forandringer og fornyelser. Skriv ! eller send mail (post@oslosportsfiskere.no)
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MØTER:
Torsdag 6. Oktober ”Vidda-2011” v/ noen som har vært der.
OS egne forteller om egne erfaringer med Hardangervidda, spesielt vårt egne
”eksklusive” terreng. Diskusjon om fortsatt leie.
Lærdalsfjella – Noe for oss i 2012 ? Vi legger frem noen tanker om hva ”Bjordalen jakt
og fiske” kan tilby.
Torsdag 6. oktober kl. 1900 , Tåsen seniorsenter. Tåsenveien 66

Teltet ved Lomvika
Hardangervidda

k

Nedenfor: Mjåvatn på 1409 meter, Lærdalsfjella
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Torsdag 17. November

”med Fiskeguide i Trysilelva” v/ Espen Eilertsen

Espen Eilertsen er fiskeguide ved Øråneset camping i Trysil, rett sør for sentrum.
Espen er oppvokst i Trysil med elva og naturen som tumleplass. Han har fiskeerfaring
fra de fleste av Trysils mer enn 100 elver og vann. Han behersker spinner-, mark- og
fluefiske. Espen har lang erfaring som guide, både nasjonalt og internasjonalt. Blant
annet har han jobbet som jakt- og fiskeguide på New Zealand, og som naturguide på
Svalbard. Espen eier og driver Call of the Wild, et opplevelsesfirma som legger stor
vekt på kvalitet, sikkerhet og ekte naturopplevelser.
Espen vil fortelle om fiskemulighetene i Trysil og kan skreddersy turer for Oslo
Sportsfiskere etter våre ønsker.
Torsdag 17.november. Tåsen seniorsenter kl. 1900. Tåsenveien 66.
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Torsdag 8. Desember - ”Julebords-møte”
Med mat fra egne fangster og tilberedninger. Og vær trygg. Det blir julemat også i
tillegg til fisken.
Vi ser oss nødt til å heve prisen noe i år til kr. 175.- pr. pers. Det er fortsatt meget
rimelig. Flere har hatt med ledsager de senere år. Det er hyggelig. Det er lov til å ta
med sin kjære på dette gildet.
Har du noe å bidra med på fiskefronten som f.eks rakørret, røkt sik, kokt ørret, gravet
ørret el. laks aller helst selvfisket, så si ifra på forhånd til Stein Wines (99593755) eller
Erik Andersen, kasserer. Han tar også påmeldingene pr. tlf. 22354800 el. 95223194.
Bruker du nettet så send påmelding til sekretæren stein.wines@gjensidige.no

Andre klubbaktiviteter
Helg 23 – 25. september Harrtur til Koppang (Trya camping ved Glomma).
Beklageligvis gikk denne turen i vasken. Umulige fiskeforhold grunnet mye vann
kombinert med liten interesse fra medlemmenes side gjorde sitt til beslutningen om å
avlyse.
Men neste år prøver vi igjen.

Helg 29 – 30. oktober Siktur og dugnad på Preuthunhytta
Vi gjør som i fjor. Kombinerer det nyttige med det spennende og behagelige. Altså
dugnad / sikfiske.
Siken er fin på Skjerva. Det har vi opplevet flere ganger. Størrelsen varierer mellom
350 – 400gr. Vi setter 10 - 12 garn lørdag kveld etter dugnaden og håper at minken
holder seg unna.
Dugnaden gjør vi fra lørdag morgen. Fremmøte fra kl. 1000. Foreningen sørger for
lunsj før vi utpå ettermiddagen setter garn. Vi fortsetter oppryddingsarbeidene på
tomta, feller flere busker og trær og gjør ferdig do-taket. Vi ser hva vi kan gjøre med
fuktproblemet i skjulet. Hvordan vi best kan drenere for eksempel.
Sekretæren serverer fårikål til lørdag middag ! Søndag trekker vi garnene og fordeler
fisken. Noe holdes av til foreningens julebord.
Påmelding til sekretæren stein.wines@gjensidige.no eller 99593755 av hensyn til
dimensjonering av Fårikål-gryta !.
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Lørdag 5. november

Sjøfisketur til Sjøstrand på Hurumlandet.

Her er det som før fritt oppmøte på Sjøstrand ved badeplassen. Kjør Slemmestadveien,
riksvei 165, forbi Vollen i Asker og ta første til venstre etter Elnesveien. Jan og Harald
eller andre fra foreningen er klar med kaffen og bålet fra kl. 0900 på gressletten mot
sør, nærmere VEAS. Været blir som det blir. I fjor hadde vi faktisk godt vær. Vi
krysser fingrene for det samme i år.
Det er stadig fisk å få på Sjøstrand. Det er alltid noen som får fisk - både torsk, lyr,
sjøørret, og flyndre. Men det er lurt å være tidlig ute. I grålysningen på stigende sjø er
det best. Sjekk flo / fjære i Aftenposten.

Fluebinderkurs. Foreløpig ikke planlagt. Følg med på nettet.
Isfiske. Litt tidlig ennå ! Følg med på isfiskesidene på nettet vårt.

Klubbaktiviteter høst 2011 - oppsummert
Her kommer aktivitetsplanen for høstsesongen.
Følg også med på nettsidene (www.oslosportsfiskere.no).
September 23 – 24

ellers

Oktober

Harr tur. Trya Camping ved Koppang øverst i
Rendalen. Turen er avlyst pga. for stor vannføring
Tirsdagskvelder på dammen. Bua holdes åpen hver
tirsdag i september. Noen greier vel å finne litt lys også
i oktober.

To. 6.

Klubbmøte. ”Hardangervidda – quo vaids”.
Vi diskuterer erfaringer og hva vi gjør neste år med
Vidda og andre turer. Ellers info om aktuelle saker
styret jobber med.

Helg
29 – 30

Sikfiske og Dugnad Preuthun.
Garnfiske etter sik lørdag/søndag. Dugnad lørdag med
fortsatt rydding av kvist, trær, busker. Inspeksjon av
fuktproblemene. Garn settes lørdag ettermiddag.
Deretter serveres fårikål til middag.
Påmelding til sekretæren. (Stein: 99593755)
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November Lø. 5.

Desember

Torsketur Sjøstrand. Parkering ved badeplassen. Bålet
med kaffen på stranden til høyre er klar kl. 0900. Fritt
oppmøte.

To. 17.

Klubbmøte. ”Med fiskeguide i Trysil”.
Espen Eilertsen, kjentmann i området kåserer og
forteller om muligheter for skreddersydde turer for
Vår forening..
Kl. 1900 på Tåsen seniorsenter.

To 8.

Julebord. Vi treffes til selvlaget fisk i varianter på
Tåsen kl. 1900. Påmelding til Erik Andersen
(95223194)

Noen som kjenner seg igjen ? (Holmendammen ca. 1919)
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Real ligger dypt nede i sekken...Når vi i
tillegg fikk overnatte på hytta ved store
Gørja hadde vi ingen ting å klage over.
Uke nummer to ble brukt lenger nord i
marka ettersom den milde våren hadde
fått vugataen til å begynne å klekke i
vann som vanligvis er mye seinere ute,
men i år virka det som om det omtrent
starta samtidig overalt, hvis man ser bort
fra de aller største og djupeste
innsjøene.
Heldigvis ble det mye bedre fiske denne
uka og halvkilosgrensa ble brutt flere
ganger med et par fine damer på 42-43
cm som de største.
Vi fiska også i flere små luretjern som
etter sigende skal inneholde store
individer. Vel – vi så ikke snurten av
dem.
Generelt var mangelen på vak og
innsektsaktivitet påfallene i disse ukene,
det var trolig varmen som mangla, det
tok aldri helt av og en varm natt eller tre
ville nok ha gjort susen. Men den gang
ei.
Spålen var helt død, det samme var
Hundtjernet og resten av vanna der
oppe.
Hesteskovann og Grasdalsputten var så
livløse at en skulle tro at klorutslippet
fra Oset hadde nådd helt opp dit.
Frustrerende!
Heldigvis hadde vi ei drøy uke igjen og
den skulle vi bruke litt lenger
sørvestover, kursen ble dermed satt i
retning flåtane og heggelivanna.
Første stopp var trillingtjerna, så teltet
ble satt opp ved det østre som også er
det beste fiskevannet.
Fangsten her ble heller ikke noe å skryte
av, men fisk i panna ble det, så sulte
gjorde vi definitivt ikke. Dessuten hadde
Turid selvsagt pakka litt ekstra med
godsaker i sekken.
Å ha med seg dame på tur er helt klart

Junirapport fra Nordmarka.
Etter en lang og hard vinter er det ikke
fritt for at man lengter etter skikkelig
fisking etter ørret, ja egentlig er vel
denne lengselen årsaken til at vi faktisk
overlever fem måneder i mørke og
isolasjon.
Mai gav stort sett lite fangst, men mye
glede over endelig å se vak og åpne
vann igjen – sånn er det på denne tida
hvor det er langt mellom hver fisk man
får opp på land.
I juni er det imidlertid slutt på tull og
tøys, da skal endeløse timer med hard
fisking endelig materialiseres i fast fisk.
Håper vi.
For meg er det ferietid fra starten av
måneden og tre uker framover, i
nordmarka selvfølgelig. Finnes det
egentlig et bedre og vakrere område? I
hvert fall ikke her i Oslo...
Når vulgataen klekker er det for min del
ikke snakk om å være noe annet sted
enn ved de sjøene som huser dette
verdens vakreste innsekt. Må ha det,
bare må ha det ! Dessverre er dette
fisket svært lunefullt og avhenger sterkt
av vær og vind som ofte er lite
samarbeidsvillig nettopp i juni. Så også i
år.
Den første uka oppe i nordmarka øst
bød på vind, regn og sporadiske glimt av
en forvirra sol, og fisken glimra med sitt
fravær, ikke bare for oss, men også for
de fleste andre vi traff i løpet av uka.
Skal de store gutta komme opp og vake
er man helt avhengig av klekkinger av
en viss størrelse, kombinert med en
fager tørrfluebris og lett sommerregn
med sola på lur.
Da blir det bonanza!
Resultatet etter den første uka ble heller
magert, men litt steikefisk ble det da jo,
så helt katastrofe var det ikke, og man er
da såpass rutinert at diverse poser med
- 12 -

undervurdert!
I løpet av dagene der oppe var vi innom
mange vann, og i ett av dem lurte jeg
opp en smellfeit kar på 43 cm som i
hvert fall må ha veid 8 hekto.
Den var sterk som en okse og fikk
friheten tilbake som takk for god sport
og fabelaktig innsats.
Dermed var hele ferien redda for mitt
vedkommende, mer skal det ikke til, en
fisk, et vak, et tilslag og scmack! –
senkede skuldre...
Dagen etter sykla vi nedover mot
Vesleflåtan hvor vi skulle tilbringe
feriens siste dager.
Vulgataen var i full gang der noe jeg
hadde fått bekrefta etter en lur telefon til
Mr. Andersen på Hasle.
Bekjente med mer enn middels
lokalkunnskap er også ekstremt
undervurderte!

Vinden spilte oss igjen et stort puss og
førte til at fisket så og si ble umulig.
Allikevel fikk vi opp en god del uten at
de helt store lot seg lure, da måtte vi nok
hatt med flyteringen.
På veien hjemover stoppa vi ved
Storflåtan og finta opp en seks-syv
stykker som lot seg lure av noen vulgata
duns på krok. Ikke store karene disse
heller, men du verden så moro det er å
kjøre spreke 300-grammere! Godt
smaker dem også.
Dermed var nordmarkseventyret over
for denne gang. Nå blir det stort sett fjell
og høye daler som gjelder fram til
knotten har roa seg nede inne i vår kjære
nordmark.
Sleng og deng,
Kjell G.

”Juni-ørret” fra marka
Foto: Kjell Grønningen

ikke der jeg fisker mest når jeg er i
Nordmarka. Første gangen jeg var borti
disse er mange år siden. Det var nord i
Spålen. Det er så lenge siden at jeg tror
jeg ikke visste hva Vulgata var engang,
når jeg husker at både Ørret og Sik gikk
på en Streaking Caddis. Helt nord i

Vulgata sommer!
Nå har også jeg fått oppleve noen
skikkelige Vulgata klekkinger. Vi som
liker aller best liker å fiske med flue, har
jo hørt om det helt ”ville” fiske når den
store døgnfluene klekker. De senere
årene har det ikke slått til, i hvert fall
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Spålen er noen fine odder å gå ut på,
særlig med litt lav vannstand. Så i
sommer har det ikke vært noen god
plass.
Men over til sommeren, det var da det
slo til for meg. Første tur var 12.juni.
Dagen før, og om natten, hadde det
regnet kraftig. Jeg fisket fra ca kl 11 –
14. Det var lettskyet vær, lett bris fra
syd og ideelle forhold. Det er noe helt
spesielt med disse store insektene.
Plutselig ser du en ute på vannet, så
hører du et vak et annet sted på vannet.
Da er det i gang. Den ene etter den
andre lander på vannet. Hvor kommer
de fra? Denne første økta fikk jeg opp 6
Ørret og 4 Sik. Største Ørret 39 cm og
650 gram, største Sik 35 cm og 400
gram.
Den 20.juni var jeg på en liten kveldstur
fra kl 16 – 20. Det var lettskyet med
regnbyger. Det var mye vak av Vulgata
over hele vannet. 4 Ørret og 7 Sik. Flere
Sik mellom 30 – 35 cm slukte flua,
måtte ned i magen for å få ut flua!
Imitasjonen jeg bruker er selvbundet, ca
4 cm lang, helt oliven med Cdc vinger.
Jeg tror det er viktig med riktig størrelse
på flua. Kast på 15 – 18 meter kunne jeg
ikke se forskjell på min flue og de
originale. Høres det litt ”skrytete” ut?
Kanskje, men moro er det med
selvbundne fluer når de virker.
23.juni, Sankthans, tok jeg nok en
kveldstur fra kl 16 – 21. Sammen

værforhold som sist gang. Perfekt for
klekkinger. Klekkingene går litt i
perioder. Jeg satt på en odde midt på
Vesleflåtan, for det er vannet på disse
turene, og drakk kaffe og koste meg
med de flotte forholdene som jeg fikk
oppleve denne St. hans kvelden. Helt i
vestenden av vannet, nærmere Kanalen,
både hørte og så jeg vak. Skikkelige
plask. Dere som er kjent vet at
Vesleflåtan ikke er av de minste
vannene i marka. Senere rodde jeg litt
for å prøve om jeg kunne lure noen
store, men det var mest Sik. De kan lage
plask de også! Denne kvelden fikk jeg 5
Ørret, største på 43 cm, 11 Sik og 2
Abbor. Alt på samme flue, altså oliven
Vulgata imitasjon. Mellom kl 20 – 21
rodde jeg ned mot dammen på Hauken.
Vakingen var da nesten slutt men det
stod en del fisk under vegetasjonen
langs land. Tok et par av disse også,
Ørret!
I hele perioden var det
Vulgataklekkinger på Vesleflåtan. Jeg
tror det er lenge siden sist det var slike
forhold. Men det blir vel litt regnbyger
til neste sommer også, for da er de store
insektene på plass igjen? Så det er bare å
begynne å binde opp noen store oliven
imitasjoner. På Flåtavannene er det plass
til mange flere fiskere!!!
Håper vi sees!
Erik

Selvbundet
Oliven Vulgata imitasjon
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Sesongen 2011 på Hardangervidda.
Nedenfor bringer vi de usminkede rapporter fra årets turer til Hardangervidda og terrenget OS har leid
ved Lomvika innenfor Langesjøen og Nilsbu.
Fire grupper var innover. Rakfiskturen i uke 33 ble det ikke noe igjen da kun sekretæren sto igjen som
deltager. Undertegnede valgte da å stå over. Alene på vidda i telt var ikke attraktivt nok, da garnfiske
hadde blitt vanskelig og dystre værutsikter la en demper på selv en ivrig vidda-entusiast.
Erfaringene fra de 4 grupper er litt opp og ned. Generelt var man ikke fornøyd med stedets
bekvemmeligheter, noe som bør kunne gjøres noe med og som delvis ble gjort underveis av utleier.
Fisket slo heller ikke til slik som i fjor. Og da snakker vi stangfiske. Harald Julsrud fikk bra med fisk
på garn i uke 34.
Gruppen til Tor-Egil traff bra med fiske og var i hovedsak fornøyd.
Etter dette må vi tenke oss om før vi går for et tredje år med åremålsleie.
Red.
Her er rapportene:

Vel hjemme etter er flott tur (uke 28) på
OS sin eksklusive fiskerett på
Hardangervidda gjør jeg meg noen
tanker.
Vi var fire stykker på tur i flott natur
med mye variert vær. Utrolig
naturopplevelse. Bagasjen ble kjørt inn
som avtalt, og vi ble kjørt over
Langesjøen med båt, da elven vi må
passere var flomstor, og vanskelig å
vade over. Flott service.

sikkert oss selv. Jeg mener OS folkene
som var der sist.
To halvspiste knekkebrødpakker som lå
der, ligger fortsatt som nødproviant.
Smørpakken brente vi i bålet utenfor
teltet, da den var grønnfarget etter en
vinter på vidda. Joggeskoene lot vi bli
igjen i tilfelle eieren kommer en tur i år
også.
Stekepanne og kaffekjele fant vi ikke, så
de var sikkert tatt av noen som hadde
brukt teltet uten å informere OS.
Dog var det en aluminiumspanne i teltet,
men den egnet seg ikke til steking på
gass. Vi svidde fisken i pannen, men
bacon greide vi å steke. Derfor ble det
ingen flotte middager med stekt ørret.
Synd egentlig, men trukket ørret er jo
også greit spise.

Militærteltet vi skulle bo i var en nedtur.
Det var lekkasjer i teltduken og veden i
teltet var temmelig fuktig. Men det var
fire flotte feltsenger, og lemmer som
dekket halve teltet. Det tok ikke lang tid
før vi fikk varme i ovnen, noe vi trengte
i det kalde og fuktige været.
Gassapparatet var rustet, så vi fikk ikke i
gang gassbrenneren. Etter demontering,
og åpning av tette dyser med en synål
fungerte den greit.
Bekvemlighetene var derimot ikke på
plass. Etter grundig vask av to kjeler
fikk vi i gang vannkokingen. Kjelene
var direkte møkkete, men det skyldes

Fisk fikk vi uansett vær. Ikke store
mengder, men jevnlig fangst. Vi fikk
200 grammere. Den største fisken var på
500g. Det ble også tatt noen flotte på
350 til 450g. Bare synd vi ikke kunne
steke noen til middag.
Så noen kommentarer til fisket. OS har
eksklusiv fiskerett til to vann og elvene i
mellom disse. I tillegg har vi en
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elvestrekning ned til Langesjøen og
deler ev denne. Et flott område bare
synd at fisket ikke var eksklusivt. Da
tenker jeg på sportsfiske. Det var ikke
de store som tok på flue. Dette skyldes
sikkert været og sesongen på Hardanger
vidda. Man er veldig vær avhengig på
over 1200 meter.

enkelte steder i sømmene og hadde noen
mindre hull som vi tettet med
spesialtape. Det kom dog ikke inn regn!
Ovnen fungerte tilfredsstillende når man
bare husket å tømme askeskuffen!
Sengene (3 stk) var tilfredsstillende (vi
hadde i tillegg eget liggeunderlag).
Av ting vi savnet var litt bedre
lysforhold i teltet på kveldstid. En
parafinlampe e.lign. hadde vært en
fordel. Selv om vi er friluftsmennesker
hadde vi også gjerne sett et par stoler og
et bord i tilknytning til teltet. Ellers er
det en fordel å ha med seg stormkjøkken
i tillegg til eksisterende utstyr
(stekepanne og kaffekjele)! Vi satte
igjen et kokekar til neste leietaker.
Ellers var det masse ved til fyring.
Propan ble etterfylt mens vi var der og
fungerte tilfredsstillende.

Ser av tidligere rapporter at fisket var
fantastisk. Muligens på oter og garn?
Det er stort sett de samme fra OS som
har vært på stedet, og fullrost fisket. De
har sikkert kommentarer til det jeg
skriver.
Vi hadde alt slags vær. Fra regn og kaldt
til tåke. Men vi fikk også oppleve vidda
på sitt flotteste med solskinn og lett bris.
Fjellfiske er vanskelig, så erfaring
spiller sikkert også inn. Vi opplevde
dessverre ikke eksklusiviteten i fisket på
vår tur. Mengden av fisk er bra, men
størrelsen er ikke det store.
Men for en flott naturopplevelse vi
hadde på turen.

Fisking:
Vi kom frem sent lørdag, men rakk
samme kveld og fylle røken (medbrakt).
Herlig!
Totalt tok vi ca 40 ørreter, ca 30 på
stang og 10 på 5 garn (2 netter).
Gj.snittsvekt rundt 500 gr!
Av stangfisket anslår jeg at 40 % ble tatt
i Langesjøen og 60 % i Lomevika
(nedre). Største ørret på 800 gr. i
Lomevika, 700gr i Langesjøen. Fisket
var nok best om kvelden og vi fisket i
hovedsak med sluk.
Anbefalte sluker: Sølvkroken m/gull og
rød, Spesial med blå og hvit og
Lillauren. Alle 7 gr.!

Tight lines
Jan Johnsen
Kort oppsummering fra turen til
campen v/Lomevika (uke 32)
Innkjøring:
Wilhelm Haavardsrud møtte oss (3
fiskekompiser) ved "Byen" og fraktet all
bagasje inn til Nilsbu. Vi tuslet etter (ca
1 ½ t). På forhånd hadde vi avtalt å bli
rodd over Langesjøen slik at gangturen
til Lomevika ble kortest mulig (ca 30
min med pakning). Anbefales!

I Langesjøen er det viktig å komme
lengst mulig ut da det er steinete langs
land og lett og sette fast! Vi fisket i
nærliggende vann (fiskekort kr. 250),
men kjente nesten ikke napp! Kvaliteten

Teltet:
Tilfredsstillende, men takluka hadde en
tendens til å bli stående åpen i vinden.
Vi festet den provisorisk. Teltet var slitt
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på ørreten er meget bra, noe av det beste
vi har sett!
I hovedsak en vellykket tur og vi koste
oss i fin natur. Dessverre ble det bare 2
personer som kunne nyte dette da Tor
Egil (Holmen) etter en dag måtte
returnere hjem pga alvorlig sykdom i
familien.

Her er noen forslag til forbedringer,
dersom Oslo Sportsfiskere fortsatt skal
leie denne retten :
Hver feltseng bør utstyres med et
liggeunderlag - ikke for komfortens
skyld, men for varmens ! Vi hadde ned
mot 0 i nattetemperatur, og da ble vi
veldig kalde nedenfra gjennom den
tynne seglduken i feltsengene.

Returen:
Ble hentet av Haavardsrud m/båt og
deretter ble bagasjen transportert tilbake
til "Byen".
Vi måtte gå!

Utleier bør sette opp i alle fall tre litt
høye stolper med ca. 5 meters avstand
(og lange spikrer høyt oppe) slik at man
lett kan få orden på garna.
Dessuten er det vel ikke aktuelt å leie ut
til mer enn 4 personer om gangen? Og
da ville det vært fint med et lite sammen
leggbart bord og fire små klapp-krakker
i teltet.
Vi hadde ikke vær til å innta noen
middager ute !

mvh. Bjørn Hauge (Tor-Egils gruppe)

Vidda 2011 - uke 34
Hei Stein,
Egentlig gikk det ganske dårlig; kaldt,
vind og regn det meste av tida. Umulig å
få fisk på stang under slike forhold. Så
hvis O.S. fortsetter denne leieavtalen,
må dere advare stangfiskere mot å dra
dit så seint på sommeren. Da kan det lett
bli for kaldt. Vannene er grunne så et
par-tre dager med kaldt regnvær er nok
til at vanntemperaturen blir for lav !

Beste hilsen,
Harald Julsrud

Inntrykk fra uke 30
Sekretæren snakket med Arvid
Andersen om hans følges viddaopplevelser.
Man må kunne si at inntrykket var
nedslående. De var verken fornøyd med
fiske eller bekvemmelighetene og valgte
å avbryte oppholdet i teltet etter 2-3
dager.

Forøvrig har jeg alt sendt Erik følgende
rapport :
"Hei Erik,
Vi er nyss vendt hjem etter ei uke i teltet
ved Lomvikan. Det ble en kald og
skuffende opplevelse sett fra en stangfiskers ståsted.
Fangstrapport : 38 fisk mellom 300 og
800 gr.(dvs. 1 fisk på 800).
Gjennomsnittvekt 500 gr ! Bare en fisk
ble tatt på stang, resten med garn.
Redningsvester, som vi ble forespeilet
skulle være der, fant vi ikke.

Sekretæren mistenker at de hadde for
høye forventninger til stedet samtidig
som de ikke traff fisket. Trist.
Red.
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Fiske i Oslomarka
OFA 75 år v/Gaute Heyerdahl (historiker og skribent)
Gjennom et års tid har jeg (sekretæren) hatt gleden av å sitte i bokkomiteen – OFAs 5- manns sterke
gruppe som ble opprettet for å yte OFA og Gaute bistand i arbeidet med OFAs jubileumsbok. Vi har
sporet opp tilleggsstoff, vært sparringspartnere og kritiske lesere av manus som Gaute serverte oss
etter hvert som han skrev. Et meget interessant og givende arbeid der Gaute var i et selvsagt førersete,
lydhør for innspill, men samtidig tro mot egne ideer.
Betryggende var det på se hvor raskt og ivrig Gaute satte seg inn i OFAs brogede historie om kampen
med Løvenskiold og myndighetene for å etablere Nordmarksavtalen, all prøving og feiling med yngel
og settefisk, håndtering av personligheter innen OFA , få orden og struktur på organisering og
lagsarbeid og veien mot profesjonalisering, salg og markedsføring av virksomheten. Undertegnede
som er noe inhabil i saken mener Gaute har gjort en strålende jobb og fått historien dokumentert på en
lekker måte mellom to permer. Men han har gjort mer. Han har ikke minst satt i system all
dokumentasjon og historiske dokumenter og fått katalogisert dette for ettertiden. En prisverdig og
viktig jobb.
Vi bringer her omtalen av boken som man kunne lese i Jakt og Fiske nr. 6 i år. Satt i pennen av
Vegard Veberg som vi i OS kjenner fra et av forrige høst klubbmøter. Se omtalen nedenfor bildet.
Red.
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dette, var nytt. Fiskeoppsynet var svært
godt det året, hevdes det.
Moderne tider bringer med seg nye
utfordringer, også i OFA-land. Vannene
forsures og fiskesykdommer spres via
innført dansk settefisk. Sportsfiskere
endrer også sine vaner. Deler av OFas
historie fungerer på den måten som et
bilde på mye av det som har gått galt –
og blitt gjort riktig, i norsk forvaltning
av innlandsfiskeressurser. Bildene,
spesielt det historiske billedmaterialet i
boka er unikt.
”Fiske i Oslomarka” har blitt et flott
historisk dokument over et av Norges
viktigste kultiverings- og
forvaltningsmiljøer, og bør leses av alle
med et hjerte for sportsfiske i
Oslomarka.

Oslomarkas Fiskeadministrasjon
(OFA) har nylig utgitt ”Fiske i
Oslomarka” i anledning av sitt 75-års
jubileum.
Hvis du leter etter fisketips til
hemmeligvannene i Oslomarka, er dette
feil bok. Om du derimot er litt over
gjennomsnittlig interessert i
fiskekultivering og forvaltning i et
historisk perspektiv, er dette glimrende
lektyre.
Fiske i Oslomarka er full av små
anekdotiske perler, som da godseier
Egeberg advarte fiskere mot å komme
for nær golfspillerne på Bogstad, da de
”kunne være vanskelige å ha med å
gjøre”.
Jeg har også alltid forutsatt at Gutta på
skauen tok seg en ørretpanne i ny og ne.
Men at de ble utstyrt med
oppsynspapirer fra OFA i 1944-45 og
godt mulig unnslapp
okkupasjonsmaktenes klør ved hjelp av

Vegard Veberg

Fra web sakser vi som vanlig (yngste innslag først).
18.09.11 Vellykket Guideline cup på Holmendammen
Flotte forhold under Guideline cup. Castingforbundet med OS som gode medhjelpere
får ros for arrangementet.
En strålende lørdag og flott søndag med vær som nesten minnet om sommer gjorde
rammen fin under siste del av denne konkurranseserien. Guideline cup er en årlig cup hvor
det konkurreres i både enhånds- og tohånds fluekasting med handelsvanlig fiskeutstyr.
Et tyvetalls deltagere deltok på dammen og hygget seg i det fine været. Vår forening sto for
servering med Geir Granli i spissen for vår tallrike catering-gjeng. Godt salg og gode
tilbakemeldinger fra både forbundet og deltagere.
Vi sakser fra castingforbundets sider:
Lørdag 17.9 var det ”Ørret presisjon og ørret lengde” som stod på programmet i årets siste
Guideline cup stevne som ble arrangert på Holmendammen i Oslo.
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Jarle Strandberg vant presisjonsøvelsen med 47 poeng, 2 poeng foran Per Grønberg og
Tom André Wangensteen. Stein Grønberg endte på 6. plass, og sikret seg med det seieren i
sammendraget i øvelsen.
I finalen i ørret lengde kastet brødrene Grønberg like langt, og kampen om seieren måtte
avgjøres ved hjelp av omkast. Stein trakk her det lengste strået, men måtte like fullt se seg
slått av sin bror Per i sammendraget.
I dameklassen vant Tina Mengkroken begge øvelser, både i Oslo-stevnet og i sammendraget. I flue presisjon kastet hun seg til finalen i åpen klasse, og endte på en flott 4. plass
Jevnt i toppen på Søndag 18.9
Tom Larsen, Stein Grønberg og Tom André Wangensteen vant dagens øvelser i åpen
klasse, mens Christine Josephsen og Tina Mengkroken seiret i dameklassen.
I sammendraget i årets Guideline cup vant Harald Økern Jensen i sjøørret lengde, et poeng
foran Per Grønberg. Jarle Strandberg sikret seg så en relativ komfortabel seier i laks lengde.
I sammenlagtkonkurransen ble det jevnere. I åpen klasse skilte det kun 5 poeng mellom de
fire øverste, og Per Grønberg stakk av med seieren, kun et poeng foran sin bror Stein. I
dameklassen gjorde Tina Mengkroken "rent bord".
Skrevet av Morgan Andersson

Se resultater på forbundets sider: www.castingforbundet.no

13.9.2011
Geir Granli klubbmester på Holmendammen
Klubbmesterskapet kunne endelig avholdes etter at det måtte utsettes to ganger på grunn av
værforholdene.
Flere av medlemmene hadde møtt opp til dyst denne fine septemberkvelden.
Kasteforholdene var fine og det ble en jevn kamp i teten.
To øvelser inngår i klubbmesterskapet, en med egen stang og en med obligatorisk stang fra
klubben.
I øvelsen selvvalgt stang måtte nest lengste kast brukes for å kåre vinneren siden Tom
Syversen og Geir Granli hadde samme lengste kast 34 meter. Geir gikk foran med nest
lengste kast på 34 meter, mens Tom var rett bak med 33,5 meter.
I den siste øvelsen, obligatorisk stang fra klubben, ble det også kniving i teten mellom Terje
Nielsen og Geir Granli. Terje gikk seirende ut med lengste kast på 28 meter med Geir hakk i
hel med 27,5 meter.
Terje og Geir vant hver sin klasse og ble premiert med foreningens krus.
Geir Granli ble kåret til klubbmeter sammenlagt og fikk dermed et napp i vandrekruset
’Johnsens pokal’.
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Resultater:
Enhånds selvvalgt stang
1
2
3
4
5
6
7

Geir Granli
Tom Syversen
Terje Nielsen
Viggo Kristiansen
Geir Tidemandsen
Wilhelm Zickfeldt
Norvald Langeteig

Enhånds foreningens stang
34 , 34 meter
34 , 33,5
32
31,5
28
23
20

1
2
3
4
5
6
7

Terje Nielsen
Geir Granli
Viggo Kristiansen
Tom Syversen
Geir Tidemandsen
Norvald Langeteig
Wilhelm Zickfeldt

28 meter
27,5
25,5
25
24
23,5
16,5

Sammenlagt:
1. Geir Granli
2. Terje Nielsen
3. Tom Syversen

61,5 meter
60
meter
59
meter

Klubbmester

30.08.11 Oversvømmelse på dammen
Holmendammen flyter over av gjørme og brunt vann etter de seneste skybrudd. Det
spøker for OS-mesterskapet idag.

Her er sekretærens rapport til styret idag.
”Geir Granli var på dammen i går kveld. Senere på kvelden var jeg også innom etter hans
alarmerende rapport.
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Vannet sto over gangveien og nordre brygge var knapt synlig. Søndre brygge var tilgriset av
et hav (i ordets rette forstand) av skitt / avfall / kvist og kvas. . Vannet i dammen var skittent
brunt over det hele. En titt i do-tanken gav et nedslående resultat: propp-full. Overflow fra
dammen.
Det var strøm-teknikere i området som lenset kabel-brønner av redsel for overledning i
strømnettet. Mao. mye vann overalt.
Vannet har i løpet av natten sunket 20/30 cm, så bryggene er nå over vann og veien er mulig
å benytte (til fots).
Dagens OS-mesterskap så i går ut til å måtte utsettes / skrinlegges, men i dag så det bedre
ut. Det må uansettes ryddes opp og kostes før vi kan tenke på kaste-mesterskap.
Avgjørelsen får tas avh. av hvordan dere finner forholdene i kveld.
Anbefaler å komme tidlig å begynne oppryddingen, bortkjøring av slam og møkk mv.
Ta med trillebår og spade. Selv er jeg dessverre borte i kveld pga. et arrangement med
jobben.
Legger ved et par bilder”

Skrevet av Stein Wines

18.07.11 Preuthunhytta er ledig i sommer. Båten klargjort.
Om du vil leie hytta i sommer, så er det gode muligheter. Vannene ligger der og
båten er klar.
Etter diverse om og men er omsider båtplassen ved Preuthunhytta klargjort med to
solide telefonstolper som låre-ramper / opptrekksramper. Her ligger også båten fint i
sommeropplag.
Erik A. Geir Gr. og Stein W ordnet båtplassen på privat dugnad mandag kveld (17.7).
Nå står det i hvert fall ikke på manglende båt / plass om noen skulle ønske å leie en
weekend eller uke på hytta ved Skjervevannet.
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Her er en rekke lett tilgjengelige vann i området (Øståsen), fine sykkel skogsveier og
bær/tur-terreng. Forsøk en opplevelse-ferie på Hadeland du også !
Sjekk fanen "Preuthun hytta" i venstre kolonne på www.oslosportsfiskere.no .

Nedenfor noen bilder.

Den grønne båten

Rampen klargjøres:
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Preuthunhytta

Skrevet av Stein Wines

21.06.11 Svanene på dammen har fått små
Etter spennende uker på reiret fikk Svanemor lønn for innsatsen
Ikke mange på dammen igår tirsdag, men de fikk se de 4 svaneungene på sin første tur (tror
vi) på vannet med stolte foreldre. De små knøttene m/ mor og far Svane fikk mye
oppmerksomhet og mat inne i viken mot nord. Og svanefar lot det hele skje uten å bruse for
mye med fjærene.
Fra de fremmøtte fikk vi vite at sjøørretten fortsatt er på hugget ute ved Hvaler. Selv Knut var
fornøyd med fangstene. Norvald meldte om Lyr og Makrell i fjorden utenfor Hurumlandet,
mens derimot Jan og Harald syntes fiske i marka hadde vært dårlig siste uke. Unntak for
Fidlingen og Vesleflåtan 1. pinsedag.
Og her er bilde av 3 av de nyfødte som ennå ikke har blitt "stygge andunger".

Skrevet av Stein Wines
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15.05.11 4 instruktører og ett barn tok 48 abbor
Familiedagen regnet bort på Holmendammen
Vi var 4 mann klar til å ta imot alle barna med foreldre !. Annonser i OsloPuls og på NJFFFylkeslagets sider. Griller og pølser var på plass, solbærsaft og markstenger sto klar. Men
akk, kl. 1045 startet regnet og kl.1100 var det ikke snakk om noe besøk av folk. Riktignok
kom et par av de trofaste fluekasterne i foreningen, men dette var jo dagen for barna.
Ved 12-tiden mente vi at vi like godt kunne prøve fiske selv. Og mellom regnskurene dro vi
vel en 40 abborpinner. kl. 1345 fikk en enslig mor alarmert sin 8-åring at her var det fisk å få.
Han kom sporenstreks og fikk med seg 7-8 abborer ! Det vanket naturligvis gullmedalje og
andre småpremier på den stolte poden.
Hvem som fikk flest abborer av formann Geir eller Anders er ikke godt å si, men på et
tidspunkt ledet vel Geire med 10 fisk. Hallvard og Stein supplerte lasset med noen pinner
hver.
I en regnfri periode fikk vi også prøvet grillen og arrangørene kunne innta en velfortjent
forkullet lunsj.
Men vi trengte jo regn nå tross alt - bare synd det ble denne dagen som kunne blitt så fin
med masse fisk (litt av fangsten nedenfor).

Skrevet av Stein Wines

07.05.11 Effektiv dugnad på Preuthunhytta
7 av foreningens solide hjelpere fikk gjort alt som sto på planen - nesten.
En ambisiøs liste hadde vi - mye godt arbeid gjorde vi.
Vi fikk ferdigreparert båten, ryddet og rakt, felt flere småtrær og et par større, lagt opp og
delvis kløvet, skrapt ferdig og malt flaggstangen og ikke minst fornyet taket på do. Her var
det mark og råte så her måtte det gås grundig til verks. Ble nok litt mer jobb enn forventet ja,
men nytt tak (mot nord) ble lagt og nesten ferdig tekket. Det er såpass tett at resten kan
vente til høsten.
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Sekretærens lunsj-lapskaus falt i smak. Oppskrift: Høyrygg kokt i øl og buljong skåret i
terninger med potetterninger, gulrot, persillerot og sellerirot. Tyknet med potetmos. Godt !
Neste gang kommer kanskje du også på dugnad ?
Skrevet av Stein Wines

02.05.11 Torsk og sjøørret på Langåra
Bare 8 benyttet seg av foreningens gode turtilbud til Langåra. De gikk glipp av en flott
behagelig kveld.
Solen flommet og vinden var passe flau. Deilig og nydelig fiskekveld på Langåra. Sjøørreten
var der. Noen hørte den, noen kjente den og noen så den. Men Marius fikk den ! Flott blank
1,5 kilos ørret.
Utover det var det torskespesialisten Norvald som gjorde den største fangsten. Han dro 6
fine torsk på til sammen anslagsvis 10 kg på samme plassen i løpet av 1 times tid. På gigg.
Sekretæren var fornøyd med en kilos torsk.
Kvelden avsluttet med bål på stranden. To av de ivrigste (Jan og Marius) forberedte seg for
overnatting. Morrabettet får vi vel melding om ? Vi andre cruiset hjem med Rigfar i
kveldslyset fra byen og nesten blank sjø.
Fint på Lanqåra !
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Er du med på Grasrotandelen ?
Du kan gi din støtte til vår forening når du tipper uten at det koster deg en krone ekstra. Norsk
Tipping administrerer ordningen som innebærer at 5 % av innsatsen din går automatisk til den
foreningen du vil støtte uten at det går utover tippeinnsatsen din. Du kan når som helst bytte
støtteforening. Grasrotandelen vil da gjelde fra byttetidspunktet.
For å knytte deg til Grasrotandelen trenger du Norsk Tipping Spillerkort. Dette har du sikkert allerede
hvis du har tippet før. Du velger støtteforening på følgende enkle måte:
Gå til kommisjonær (Narvesen m.fl.) Ta med deg strekkoden (se over ) og spillerkortet ditt og si du
ønsker å støtte Oslo Sportsfiskere. I strekkoden ligger OS registreringsdata.
Du må ikke ha strekkoden. Det holder om du hos kommisjonær oppgir organisasjonsnummer =
885004822 og / eller navn = Oslo Sportsfiskere
Du kan også registrere din støtte på Internett. Opplysninger om dette finner du på
www.grasrotandelen.no
Vi har hatt en hyggelig utvikling i inntektene fra denne kilden, som er dere ! Se nedenfor. Får vi med
enda flere vil det styrke vår forening ytterligere. Takk til alle dere 32.
Grasrotmidler
Tidsrom

Kroner

Antall bidragsytere

2009

3. tertial

2934

13

2010

1. tertial
2. tertial
3. tertial

2632
2204
3005

24
26
26

2011

1 .tertial
2. tertial

3814
3791

30
32
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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

Stiftet 1932
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