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FORMANNEN HAR ORDET.

Endelig begynner isen å slippe taket på
de lavereliggende vannene i vårt
nærområde og våren gjør sitt inntog.
Isen på Holmendammen var historisk
tykk i år med en tykkelse målt til 70cm i
mars. Så de av dere som driver med
isfiske regner jeg med har hatt en lang
og god sesong.
Isfiskegruppa vår har utmerket seg med
flere gode plasseringer i konkurranser i
løpet av sesongen, både i NM og i
Fylkesmesterskapet hvor Oslo
Sportsfiskere tapetserte pallen i lagkonkurransen.
Etter hvert som isen forsvinner åpner
det muligheter for oss som er mest glad i
åpent vann. Regner med at mange av
dere allerede har prøvd seg etter
sjøørreten i fjorden. For de av dere som
er mest fornøyd med å fiske i åpent
ferskvann – fatt mot, snart er sesongen
her. Undertegnede har rekordtidlig, for
egen del, allerede fått en torsk på land.
Selv om den ble tatt under dorging etter
sjøørret på Sørlandet. Smaken derimot
var det ingenting å si på, og smakte
nydelig trukket sammen med en god
klunk utgått portvin. Anbefales.
På vegne av styret vil jeg gjerne rette en
stor takk til vår utrettelige pensjonist-

gjeng, anført av Harald Hovde og Jan
Johnsen, som legger til rette uke etter
uke gjennom vinteren slik at barn og
unge kan ta del i gleden i å fiske. Antall
meter is denne gjengen har boret seg
gjennom denne vinteren har jeg ikke tall
på, men at det er et meget stort tall er
jeg ikke i tvil om. Takket være denne
innsatsen er de også med på å sikre en
betydelig del økonomisk støtte fra NJFF
til klubben vår.
Vil samtidig rette en takk til alle de som
var med på dugnaden på Holmendammen i april, og gjorde anlegget i
stand til kommende aktiviteter. Her må
nevnes at kong Vinter har herjet godt
med nordre brygge og at denne må
rettes opp i løpet av våren/sommeren.
Når det gjelder bua på Holmendammen
er kommunen inni en prosess som
tydeligvis tar sin tid, men styret håper på
positivt utfall i den andre enden. Som
sportsfiskere er vi jo også vant til å
smøre oss med tålmodighet, og vet at
ikke alt kommer rekende på ei fjøl. Fra
styrets side har vi, det vil si
hovedsakelig sekretæren, gjort alt i vår
makt for å lette arbeidet for kommunen
og få fortgang i sakene. Så nå får vi
krysse fingrene og håpe at vi kan få
begynt arbeidet med ny bu innen
kalenderårets utgang.
Det er gledelig å se at Forbundet sentralt
følger opp vedtaket fra Landsmøte i
november om å satse på innlandsfiske
og Sportsfiskeråret 2014. Vi har fått
tilsendt et høringsutspill om forskjellige
typer tiltak for å øke rekrutteringen til
sportsfiske og bedre kultiveringen for
innlandsfisk, dette er noe styret vil jobbe
videre med fremover. Vi håper også at
NJFF vil høre på oss og rette seg etter

innspillene de måtte få. Styret har også
satt seg fore å øke fokuset på mange av
Oslos mindre gytebekker og elver for
sjøørreten. Vi håper på å få med oss
Fylkeslaget i dette arbeidet, og andre
foreninger i Oslo.
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig
god fiskesommer og at fangstene blir

gode. Som tradisjonen tro reiser jeg selv
til Dovre i juli/august til mine
favorittvann.’
Bare et kast til.
Geir H. Gundersen
Formann.

Klubbaktiviteter sommeren 2013
Vi er godt i gang med sommerens aktiviteter. Fisketuren til Vollen i Asker er gjort
unna, dugnader er avviklet både på dammen og Preuthun, damåpning er tilbakelagt og
vi står foran en hektisk mai med fulle kastekurs (svært gledelig) familedag (12.5) og
flere tirsdagsdemoer (start 21.5).
Bua står der, skjev og rar, men den fungerer. Det blir neppe noen ny bu før i 2014.
NM på dammen blir det ikke noe av i mai, men Castingforbundet kommer isteden med
et stevne i Guideline Cup på dammen 31.8. Vi samarbeider selvsagt.
Vi nevner også at vi har tatt initiativ til Fylkesmesterskap i Fluekasting på dammen
tirsdag 27.8. OS-mesterskapet vil da gå parallelt.
Hver tirsdag er det klubbdag på dammen. Dette går frem tom. September. Fra styret vil
alltid minst en være tilstede for å åpne bua og sørge for trivsel, informasjon og
servering.
Men her er noen aktiviteter fremover (Følg også med på nettsidene).

On. 5.6

Fluekastekurs for viderekommende.
Endagskurs kr. 300.- Påmelding til sekretæren.

7-9.6

Omvisning med fisketur til NJFFs anlegg på FLÅ.
Kontakt Geir Gundersen eller Geir Granli om du vil være med.

15-22.6

Sommertur til Femunden.
2 hytter er leid for fiske ved Svukuriset. Plass til 7 deltagere (pr. 10.5 er det
3 ledige plasser). Kontakt nestformannen Geir Granli for turdetaljer,
tlf. 90953450. Vi reiser i privatbiler.

Ti 27.8

Fylkesmesterskap fluekasting
OS-mesterskapet inngår i arrangementet som går på Holmendammen

Lø 31.8

Guideline-cup.
Castingforbundet i samarbeid med OS arrangerer kastestevne på dammen.

Lø 7.9

Mattis-dagen
Uformelt kastetreff på Holmendammen. Har pleid å være godt besøkt av
de som bruker dammen mye til kasteøvelser og sosialt samvær. Arrangeres
av gutta selv.

13-15.9

Harrtur til Trysil
Prøver igjen i år. Stedet (Øråneset camping) er for fint til å oppgis bare
pga. litt regn som man hadde i fjor. Lignet riktignok på sen vårflom, men i
år blir det sikker flott. Vi må ha påmelding . Geir Gundersen (97151079).

Høstens møter er ikke fastsatt, men det blir omkring den 10.10, 14.11, 12.12. Vi vil
samordne med andre foreninger og OFA for å unngå kollisjoner. Følg med på nettet for
detaljer, eller i neste nr. av FastFisk som kommer i midten av september.

Utleie Holmendammen og egne kurs
I år har vi dammen mye for oss selv. Kun 6 dager er utleid til Stram Line og Nordisk.
Disse er:
Mai

Mandag 6.5
Onsdag 8.5
Lørdag 11.5
Mandag 27.5
Onsdag 29.5

Nordisk Fiskeutstyr
Nordisk Fiskeutstyr
Stram Line
Nordisk Fiskeutstyr
Nordisk Fiskeutstyr

Juni

Lørdag 1.6

Stram Line

Tirsdag 14.5
Onsdag 15.4

O.S Første fluekastekurs

Onsdag 22.5
Torsdag 23.5

O.S. Andre fluekastekurs

Torsdag 30.5

O.S. Ekstrakurs over 1 dag

Kurs i mai

Referat fra årsmøte i Oslo
Sportsfiskere, 2013

midler til finansiering har hittil bare gitt
mindre resultater.

Sted:
Tid:

Til punktet om barn og
ungdomsaktiviteter ble formannen
anmodet om å finne en egnet måte til å
takke den store innsats
pensjonistgjengen gjør hvert år for å
realisere isfiskeaktivitetene vi setter på
programmet for barn og ungdom.

Tilstede:

Tåsen Seniorsenter
Torsdag 19. mars 2013,
kl.1900
15 av foreningens
medlemmer

Formannen, Geir Gundersen ønsket
velkommen.
a). Konstituering.
Godkjenning av innkallelsen.
Innkallelsen ble godkjent. Møtet satt
kl. 1905.
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten
bemerkninger
Valg av dirigent / ordstyrer med mer.
Som ordstyrer ble valgt Geir
Gundersen,
Til å undertegne protokollen ble valgt
Jan Johnen og Harald Hovde.
Tellekorps ble ikke valgt.
b). Årsberetning for 2012.
Geir gjennomgikk årsberetningen
kapitel for kapitel - tidligere i sin helhet
gjengitt i FastFisk no.1/2013.
Geir redegjorde spesielt for planene for
Holmenbua som viser seg å ta lenger tid
å realisere enn antatt. Kommunen bruker
mye tid på å klargjøre juridiske forhold
knyttet til våre rettigheter på dammen.
Dette må være klart før vi kan sette i
gang rehabilitetsarbeidene. Søknad om

Til FastFisk og nettsidene ble styret
anmodet om i større grad å referere de
gode resultater isfiskegruppen har år om
annet, senest i år.
Til kursvirksomheten ble styret anmodet
om sterkere å knytte til seg gode
forbindelser som Vidar Paulsen som OS
tidligere har hatt mye glede av. OS har
bruk for den hjelp de kan få til å
gjennomføre gode kurs.
Årsmøtet tok årsberetningen til
orientering.
c). Regnskap 2012.
Erik Andersen gjennomgikk detaljert
resultatregnskap og balanse. Årets
regnskap er gjort opp med et overskudd
på kr. 43.748.- som i sin helhet foreslås
avsatt til fond for Holmenbua og gjeld.
Gjelden består i ubenyttede barnemidler.
Balansen utgjør 241.642.- hvorav fri
egenkapital er 122.894,- som i fjor.
Erik som i år ble syk i perioden for
regnskapsavslutning, fikk hjelp av Stein
og Tor Egil til å avslutte og sette opp
regnskapet. Erik ble derfor supplert av
Stein under kommenteringen av enkelte
regnskapsposter.
Årsakene til årets store overskudd
skyldtes i hovedsak gode inntekter fra

kastekursene som ble større enn
budsjettert, mindre drifts og
vedlikeholdsutgifter på Holmenbua i
forhold til beregnet, gode midler fra
NJFF og ikke minst grasrotandelen som
nå overgår alle forventninger. Kr.
18000.- fra Grasrotmidlene kompenserer
godt for mindre kontingentinngang.

gjøres. Styret vil ikke benytte denne
fullmakten for kontingent-året 2014.

Det ble kommentert fra salen at utgifter
til Fast Fisk kan reduseres hvis bladet
bare sendes til de som ønsker papirkopi.
De andre kan lese det på nett eller få
papirkopi på dammen eller steder man
treffes. Det er portoutgifter som tynger.
Styret merket seg dette og vil rette en
henvendelse til medlemmene slik at liste
kan etableres med de som kun vil ha
elektronisk kopi.

Budsjettet 2014 er satt opp mer romslig
enn for foregående år. Styret akter å
investere flere midler til barn- og
ungdomsaktiviteter i form av utstyr ,
oppgradering av infrastruktur og
transport.

Det ble også kommentert at flere midler
bør settes på høyrentekonto. Det tar seg
ikke ut å operere med nær 100.000 på
foliokonto. Styret vil gjøre noe med
dette.

f). Budsjett.
Erik og Geir Gundersen gjennomgikk
budsjettforslaget.

Budsjett ble godkjent.

g). Valg

Det var i år ingen saker til behandling.

Valgkomiteen har i år bestått av kun 1
person – Norvald Langeteig siden Geir
Tidemandsen trakk seg fra alle verv.
Styret har drøftet situasjonen og meddelt
valgkomiteen at alle tar gjenvalg.
Valgkomiteen har ikke bemerkninger til
meddelelsen og innstiller på gjenvalg på
alle poster.
Alle valg ble gjort med akklamasjon.
Geir Gundersen ble gjenvalgt som
formann for 2 år. Stein Wines gjenvalg
som sekretær for 2 år og Tor
EgilHolmen gjenvalgt som styremedlem
for 2 år.
Viggo, Espen og Hallvard gjenvalgt
som varamedlemmer for 1 år.

e). Kontingentandel.

Etter valget er fordelingen av vervene
som følger:

Tore Raaer leste revisjonsrapporten som
igjen var uten spesielle bemerkninger.
Regnskap og balanse ble satt under
avstemming og enstemmig godkjent i
hht. anbefaling fra revisor.

d). Innkomne forslag og saker fra
styret.

Det var ingen forslag til endring av
kontingentandelen. Fullmakt til styret
om 5% påslag som ble vedtatt på
årsmøtet 2008 står inntil nytt vedtak

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

1. Suppleant:
2.Suppleant:
3.Suppleant:

Geir Gundersen
(gjenvalgt for 2 år)
Geir Granli
(ikke på valg)
Erik Andersen
(ikke på valg)
Stein Wines
(gjenvalgt for 2år)
Tor Egil Holmen
(gjenvalgt for 2 år)
Kjell Grønningen
(ikke på valg)
Viggo Kristiansen
(gjenvalgt for 1 år)
Espen Mykløen
(gjenvalgt for 1 år)
Hallvard Lid
(gjenvalgt for 1 år)

Valgkomiteen skal normalt bestå av 4
medlemmer.
Revisorer:
Tore Raaer

(gjenvalgt)

Rådet:
2013 – 2016

Bjarne Fenn
(gjenvalgt)
Harald Hovde (ny)

2012 – 2015

Knut Vadholm
Norvald Langeteig

2011 – 2014

Harald Sund
Leif Eriksen

2010 – 2013

Odd Eriksen
Per Karlsen

Valgkomite :
Årsmøtet hevet ca kl. 2000.
Norvald Langeteig (gjenvalgt)
Odd Eriksen (ny ! )

Stein Wines 5.5.2013

Fra Holmendammen i år.
Vi venter utålmodig på at
kommunen får bestemt seg
for å gi oss en festeavtale
slik at vi kommer videre
med våre rehabiliteringsplaner for bua.

HEMMELIGTJERN
Odd Barra, sportsfisker og OFA-mann, har
mange opplevelser gjennom snart 70 år med
stang og snøre i Nordmarka. Innimellom har vi
fått noen historier i Fast Fisk. Her er en til som
burde ha stått i forrige nummer.

Det hendte for gruelig mange år siden.
Jeg hadde med de 2 eldste barna på tur
fra hytta. De var bare rundt 8 og 10 år.
Vi fant frem til et bortgjemt tjern. Det
var en varm sommerdag og barna ville
bade. Det samme tenkte jeg.
Oppmerksomheten ble plutselig vekket
av et pent vak i en bortgjemt vik.
Fluestangen var selvsagt med og ble
raskt montert. Den tok på første pene
kast og ble pent landet uten håv. Rund
og pen fisk om dro vekten til 750 gram.
Så gikk det nesten 50 år før jeg igjen
fikk lyst til å kikke på tjernet.Det var en
sen sommeraften, blikkstille og med
myriader av knott. Var det ørret her
fremdeles ?
Da jeg ga opp å vente på vak og hadde
sloss lenge nok med knott og mygg, og
stangen var lagt i futteralet, kom vaket !
En tydelig gubbe som viste rygg- og
halefinne før den dukket. Stanga ble
montert med nervøse hender og
slomsete kast ga selvsagt ikke noe
resultat på blankt vann.
Jeg drømte og fablet om denne fisken
hele vinteren og neste vår.
Endelig kom dagen da jeg igjen sto på
myrkanten og fomlet med fluesakene.
Det var overskyet og litt småregn.
Ingen vak. Det var som å fiske etter
nåla i høystakken. Jeg valgte lang
fortom og våtflue, som jeg lot synke
lenge.

Som jeg sto dere og halvsov, sank snøret
plutselig raskere ! For sikkerhets skyld
dro jeg til og kjente den herlige tyngden
av en solid motstander i dypet.
Dype ras og flere forsøk på å hekte fast
fortom under myrkanten lyktes ikke.
Sånt har jeg vært med på før. Så endelig
lå en vakker ørret på 45 cm, 980 gram i
håven.
Det ble et par besøk til den sommeren,
men ingen flere vak å se. Og bare
forgjeves kasting.
Så gikk nok et år og jeg måtte bare hilse
på tjernet en gang til. Det ble en junidag
med sol og passelig bris. Tørrfluene
danset i brisen uten svar fra dypet.
Men plutselig et tydelig plaskevak!
Det tok ikke lang tid før fluen landet
pent i nærheten av vaket. Noen få
sekunder og plask, der satt den ! En fin
krabat på 560 gram. Ikke flere vak å se.
Tjernet siste eneboer ? Flere besøk ble
det ikke det året.
Enda et år gikk før jeg igjen sto ved
bredden av mitt Hemmeligtjern.
Ingen vak å se tross gode forhold. Jeg
valgte samme våtflue som for 2 år siden
og fisket tålmodig. Det kunne vel ha gått
en halvtimes tid da det endelig vaker i
en vik !
Hjertet slår raskere - Her finnes enda en
ørret ! Fluen presenteres vakkert og der
sitter den jamen ! Pen fisk på 760 gram.
Flere blir det ikke det året, tross flere
besøk. Fisketomt vann ? Har jeg tatt de
3 siste ?
Så kommer dette året og tjernet trekker
meg som honning gjør for bjørnen.
Vakker sommeraften i august.
Blankstille. Venting. Endelig ser jeg
noen vakringer i den andre enden av

tjernet. Og nok et vak midt utpå. Rolig,
med store ringer.
Håpløst å kaste på, altfor langt ute og
altfor stille. En krøllete fortom hjelper
heller ikke. Men jeg så den, og den var
STOR !
Neste kveld kom jeg mer forberedt,
men da vaket den ikke !
Men nå kan jeg drømme en hel vinter
igjennom. Om den STORE, som bare

Et hemmeligvann !

jeg vet om, tror jeg, og som sikkert
venter på en vakkert levert flue fra meg!
Odd Barra

Sen vår – i år ?
I fjor starta jeg sesongen i østmarka
rundt 20.april.
Når disse linjer skrives er vi allerede
kommet til 2.mai og ingen av mine
flueliner har møtt åpent vann ennå. Uff
og uff, selv Holmedammen sliter med å
bli kvitt sin ubehagelige is kåpe.
På grunn av denne seine våren må man
smøre seg med tålmodighet og innfinne
seg med at sånn er det bare, naturen er
lunefull og fisken er klar når den er klar.
Uavhengig av vær og vind klekker
innsektene stort sett på den samme tida
hvert eneste år, mye styres av lyset og
nymfene på bånn skjønner når det er på
tide å bli voksen uavhengig av at isen
gikk den 19.april eller to uker seinere.
I mine vann klekker vulgataen alltid
innafor en radius av pluss/minus fem
dager, noe de sannsynligvis ville ha
gjort selv om isen hadde gått i februar.
Godt at noe er relativt forutsigbart her i
verden!
I fjor lurte jeg opp sesongens siste ørret
midt i oktober, på en cdc mygg i et lite
myrvann mellom Gjerdingen og store
Daltjuven. Et herlig punktum for en
ellers begredelig sesong.
Og det skal sies at 2012 var et elendig år
for oss som bruker det meste av tida vår
på jakt etter våre prikkede venner inne i
oslomarka. Alt for kaldt, for mye vind
og enorme mengder med vann som
gjorde ferdsel og sniking langs tjern og
myrer til litt av en prøvelse.
Litt rart det der, at mye vann gjør fisken
mindre bitevillig, skulle nesten tro det
burde vært omvendt.
Men hva veit vel jeg.

Ellers har jeg vel aldri opplevd en
dårligere sesong enn den jeg opplevde i
fjor og antall ørretter på land var
sjokkererende lite, ja det gikk dager
mellom hver fisk i de verste periodene,
men da føles det til gjengjeld helt
fantastisk når den først sitter og blir med
helt inn i hoven.
Godt smaker`n også!
Vinteren har vært lang og mørk og
mellom jobbing og skiturer
har månedene blitt brukt til lesing, litt
fluebinding, gjennomgang av utstyr og
lett kastetrening ute på verandaen.
I år satser jeg på å fiske litt lettere, dvs
at jeg går ned på lineklassene til de
forskjellige typene fiske.
Dette betyr klasse tre eller fire til
myggfiske, fire til vanlig klassisk
skogsfiske og fem eller kanskje seks
hvis det blåser mye, når man fisker med
vulgata og store vårflueimitasjoner.
Det samme gjelder for fortommene, det
er viktig at det ikke plasker for mye,
spesielt på fiske i små putter på helt flatt
vann, da må man lage minst mulig bråk
både på og uttafor vannet.
Indianertaktikk funker best, for ørreten
er livredd hele tida og ser og føler mye
mer enn de fleste av oss er klare over.
Selv venter jeg "gjerne" både en og to
timer på at fisken skal begynne å vake,
blindkasting gir sjelden resultater når
man vil at ørreten skal opp og ta tørt.
Kast mindre, legg deg inn lyngen og kos
deg i og med naturen!
Selv håper jeg på plutselig varme og
innsektseksplosjon fra og med lørdag
25.mai, etter dette skal jeg nemlig ha så
og si sammenhengende ferie fram til
slutten av juni, første uka i østmarka og
deretter bonanza i nordmarka...

Ikke det at jeg skal ligge i telt konstant,
men det blir mange dagsturer og
småturer over et par dager - jeg liker
det sånn.
Drømmen er en skikkelig stokkmaursverming ved et storørretvann, da
gjelder det å være ute til enhver tid i
juni, og på rett sted og til rett tid, en
krevende øvelse hvor man er avhengig
av vær, vind og en stor dose flaks, i
tillegg til god lokalkunnskap.
Livet som sportsfisker er uansett en stor
dans på roser ute i guds frie natur og
med byens mas og kjas lang borte, jobb
og plikter tenker man heller ikke på når
man svinger stanga kun akkompagnert
av fuglekvitter og sporadiske ulvehyl.
Hva hadde vel livet vært uten fisking?
Meningsløst faktisk, helt uten mål og
mening. For finnes det noe vakrere enn
et vak?
Selvfølgelig har jeg også planlagt turer
andre steder i landet også. I begynnelsen
av juli blir ei uke det Hemsedal og
Valdres før turen går opp til sørVaranger for ei ukes fiske etter stooor
ørret og kanskje ei røye eller ti, hvem
veit hvor fisken hopper? De to første

ukene i august betyr nordland, Sulis og
Saltfjellet.
Og litt svigermor.
Tør man håpe på en reprise av 2011`s
enorme bibio pomonae-sverminger eller
blir det stankelbein-bonanza slik jeg
opplevde det der oppe i fjor?
Glemmer ikke den praktfulle halvannenkilosen som tok hardt og brutalt på en
daddy longlegimitasjon der oppe på
Skoddefjellet...det var det siste den
gjorde her i dette livet...
Sportsfiske handler ikke bare om å få
fisk, det dreier seg like mye om
Opplevelser – Avslapping –
Kameratskap – En pause i hverdagen.
Ha en fin fin fiskesommer uansett om
du fisker fra brygga etter abbor, fra
båten etter gjedde eller ved sjøen etter
makrellen.
Fiske er fiske og vi er alle fiskere.
Kjell Grønningen.

Jorden rundt med fiskestang.
Del-2.
(Harald Julsruds 1.del om sine jorden rundt
turer sto i FastFisk no.1 2012)

Som jeg skrev i del 1, har jeg aldri dratt
til utlandet for å fiske, men der det har
vært mulig, har jeg alltid hatt
fiskestanga med.
Etter tre år som vegingeniør i Øst-Afrika
fulgte aspirantkurset i UD, og min første
ute stasjonering ble som visekonsul i
Rotterdam. Det ble de to dårligste
sportsfiskeårene i mitt liv. Riktignok dro
jeg opp noen småabborer med kastesluk
i Nederlands kanaler og èn fin makrelltur ble det også. Vi dro med båt ut i
Nordsjøen utenfor Rhinens utløp. Der
fikk vi en masse makrell på tung pilk
med harpe (hekle) over. Ofte flere på av
gangen. I tillegg til vanlig makrell, fikk
vi også noen få såkalte heste-makrell
(horse mackerel). Skipper’n påsto at de
ikke var noe gode, så dem bare kastet vi.
Dumt, for det kunne jo vært artig og
prøvd smaken på dem også.

Horse Mackerel

Min neste utestasjon ble ved
ambassaden i Venezuela. Der bodde vi i
3 ½ år, og jeg hadde et veldig variert og
artig sportsfiske. I sjøer, dammer og

floder der fikk jeg mange forskjellige og
rare fisker. En gang var vi med en gjeng
fugletittere på ei øy i nedre del av
Orinoco-floden. Mens de andre så på og
fotograferte noen ny-utklekkede
krokodilleunger, kastet jeg med
kastesluk og fikk en bøtte med piraia !
Problemet var å få avlivet dem med et
knivstikk i hodet uten å bli en fingertupp
kortere. De har jo utrolig kraftige kjever.
Jeg fikk dem på en klassisk 10gr`s
Sølvkroken Spesial, som var helt
opphakket i overflaten etterpå. Piraiaene
er flate som flyndrer, men står på
høykant. Når kona tilberedte dem på
samme måten, smakte de også omtrent
som stekte småflyndrer.
En annen gang var vi en tur til Puerto
Ayacucho ved øvre del av Orinocofloden, forøvrig et av de varmeste
stedene jeg har vært på kloden. Vi dro
dit for å besøke noen indianere som
fortsatt levde temmelig upåvirket av
storsamfunnet. Hele stamme-gruppen
levde i en eneste diger stråhytte.
Også her hadde jeg fiskestanga med, og
der det var ferge over til Colombia på
den andre bredden, forhørte jeg meg om
fiskemulighetene. Jeg kunne nok fiske
der, men litt nedenfor i en kulp halvveis
gjennom strykene nedstrøms, visste de
innfødte om en veldig bra fiskeplass,
som de tilbød seg å frakte oss til. Hadde
vi ant hva turen innebar, hadde vi helt
sikkert ikke sagt ja til det. Men det
gjorde vi ikke, og satte oss
fortrøstningsfullt i en lang uthult
trestamme med påhenger bak.

Ned gjennom strykene bar det i vill fart.
De måtte jo sørge for styringsfart
gjennom strømvirvlene ! Et stykke nede
stoppet vi ved fiskeplassen - en stor fin
kulp. Og her var det masse stor fisk.
Problemet mitt var imidlertid at uten
stålfortom og med bare 0,30 snøre kuttet
fisk etter fisk snøret. Etter å ha mistet 5
sluk ville jeg gi opp, mens de innfødte
dro opp fisk etter fisk med sluk i et tjukt
nylonsnøre som de bare snurret rundt i
lufta og sendte ut i kulpen. Jeg reiv av
mitt tynne 0,30 snøre i en fart og satte
på snøre jeg fikk låne av dem. Da fikk
jeg straks en stor rund fisk som holdt til
middagsmat de dagene vi var der nede.
Turen opp igjen gjennom strykene ble
forresten enda mer nervepirrende enn
nedturen ettersom det bare var så vidt
påhengeren greide å få kanoen opp mot
strømmen.
Ellers har Venezuela også høye fjell,
opp i over 5000 moh, og i disse
utløperne fra Andesfjellene er det satt ut
ulike ørret-slag. I en ferie leide vi ei
hytte her oppe. Sønnen vår hadde nylig
gjennomgått en hofteoperasjon så han
måtte gå med krykker. Derfor endte vi
med å leie to hester til ungene samt
indianergutten, Eugenio, som kjentmann
og hestepasser. Det blei en veldig bra
løsning. Han visste hvor det var bra
fiske, og hvor det var framkommelig
med hest. I Laguna Negra (=Svartvann)
var det et fint inn-os der jeg kunne stå
ute på torvkanten ,og fiske med flue. Da
jeg etter kort tid hadde dratt opp 13 små
bekkerøyer (tror jeg det må ha vært),
måtte jeg bare slutte. Vi trengte ikke

mer til mat. Da viste det seg at Eugenio
samtidig hadde ligget på magen bak
meg og tatt like mange fra bekken med
bare henda ! Som nevnt, var det satt ut
flere typer laksefisk i disse fjellene. Jeg
fikk både brunørret og regnbue- pluss
altså denne, som jeg tror var bekkerøye.
Det mest fantastiske fisket hadde jeg i
Laguna la Canoa (=Kanovann), som lå
høyt til fjells nær skoggrensen. Her fikk
jeg de feiteste og rødeste ørretene jeg
noen gang har fått, regnbue-. Det eneste
litt dumme var all buskvegetasjonen
langs land, som gjorde at det bare var ett
sted ved dette tjernet det gikk an å fiske
med flue, og der tok vinden. Derfor fikk
jeg de fleste fiskene her på kastesluk,
men for noen ”kubber” (jfr. bilde.)
Dessverre hadde jeg ikke tilgang til båt i
Venezuela slik at jeg fikk prøvd
havfisket der. Men jeg kastet jo litt i
sjøen fra land, og fikk bl.a. en liten hai.
Mens vi bodde i Venezuela ble det også
en tur til Galapagos-øyene – med en
fugletittergruppe nordamerikanere. Jeg
hadde slukstanga med, men fra land var
det aldri mulig å få kastet, så jeg gjorde
noen mislykkede kast over rekka fra
båten vi reiste rundt med. Det la
kapteinen merke til, og vi ble etter hvert
veldig gode venner. Det skyldtes dels at
jeg ikke var gringo (=nordamerikaner),
dels at jeg snakket bedre spansk enn de
andre (iallfall uten gringo-aksent), men
sist men ikke minst at også han var ivrig
fisker. En kveld vi hadde ankret opp nær
et krater som bare så vidt stakk opp av
havet, spurte han om jeg ikke ville bli
med på fisketur. Inne i dette krateret bak

krater-kanten som delvis stakk opp av
havet, lå vi i le for bølger og vind i en av
livbåtene og hadde et utrolig fiske. Vi
pilket med tungt søkke og en slags hekle
(harpe) over. Fiskene vi fikk var ikke
store – maks 4-5 kilo, men når vi ofte
fikk tve- og trebitt, ble det heftig nok. I
løpet av et par timer hadde vi så mye
fisk at alle om bord fikk fersk fisk til
middag neste dag. Og det beste; vi slapp
å rense all fisken. Han var jo kaptein, og
ga ordre til messegutten om å gjøre den
jobben.

svarte til forventningene, bortsett fra at
fisken ikke sto der jeg trodde. Dette var
like før fredningen begynte, så antakelig
hadde fisken alt ”inntatt” gyteplassene. I
alle fall var det slik at jeg nesten ikke
hadde napp i de fine djupe kulpene,
mens fisken sto i mindre stryk mellom
kulpene. Men for et fiske; i løpet av det
døgnet jeg var der, fikk jeg den største
ørreten jeg noen gang har tatt på flue –
litt over to kilo - pluss flere rundt
kiloen.

Etter tida i Utenrikstjenesten fulgte vel
11 år i Turistforningen. Da blei det få
utenlandsturer, og enda færre som det
var mulig å ta med fiskestang på. Men
jeg hadde da et par fine turer til Island.
På den første gikk jeg fottur fra
Landmannalaugar til sør for
Eyafjallajukul (som jo blei velkjent her i
fjor). Ved Landmannalaugar var det bra
ørretfiske litt nedenfor der turistene
laugar seg. Seinere på turen overnattet
vi ved Alftavatn, som nærmest var
overbefolket med smårøye. Jeg hadde
bare med kasteslukstang på turen. Men
med fluedupp og to fluer på slep, fikk
jeg stadig tvebitt. Jeg dro opp så mange
smårøyer at det holdt til to middager til
hele turgruppa !
På neste Islands-turen fikk jeg sjansen
til på prøve fluestanga i Laxau, og det
Harald Julsrud

”Årets fisker”
Vi minner om årskonkurransen omtalt i forrige FastFisk. Reglene gjengis nedenfor
Klasser som teller med i ”årets fisker”.
-

Største ørret tatt i marka på flue
Største ørret tatt i marka på annen sportsfisker redskap
Største ørret ellers i Norge på flue
Største ørret ellers i Norge annen sportsfisker redskap
Største Laks i Norge på sportsfisker redskap
Største abbor i Norge på sportsfisker redskap
Åpen klasse. Største fisk for øvrig i Norge (ferskvann / saltvann)
tatt med sportsfiskerredskap

Med størst menes tyngst.
Med sportsfiskerredskap menes stang og/eller pilkeutstyr.
Fangsten meldes inn til post@oslosportsfiskere.no med bilde som sannsynliggjør
fiskens vekt, men fisken bør veies og/eller måles på stedet avh. av forholdene. Man
kan også sende MMS til foreningens formann. Inntil videre stilles ikke krav til vitne.
Bilde er et absolutt krav.
Meldingen må inneholde fangst sted- eller område og fangstredskap.
Førstemann ut var Anders Wold som meldte inn en flott abbor på 1040 gram og 42 cm
tatt i Setertjern (OFA) i Nordmarka 7.1. Se nedenfor.
Styret

Fra www.oslosportsfiskere.no
Her kommer reportasjer og korte
meldinger som er lagt ut nettet siden
forrige nummer og som fortjener en plass i
bladet om man skulle ha misset det på
nett.

12.05.13 Familiedag på dammen i
surt vær men med positive sider
Det startet med regn, men avsluttet med
hyggelige besøk, opphold og tendenser
til godvær.
Det ble vel 5 barn innom hvis vi regner
med sekretærens 11mnd gamle barnebarn
i sitt første besøk på dammen med sine
foreldre. Fisk fikk de besøkende ikke, for
abboren var lite bitevillig i det kalde været.
Men de var begeistret over å se stor fin
”skrytemort” som Harald hadde sørget for
på forhånd med flua etter å ha foret opp et
par steder. Han trakk også opp en 300g
mort mens folket (2 -3 innskremte) sto og
så på.
Et par gamle klubbnestorer var innom
(Kokkin og Wittusen) og fikk en hyggelig
prat og mimret litt. Noen andre voksne var
også ivrig tilstede og lot seg traktere med
pølser og kaffe. Men innsatsen til oss 4
”drevne instruktører” som Aftenposten
skrev fredag i sin Osloavis omtale var vel
temmelig på det jevne. Vi kunne tålt noen
hundre prosent flere tilstedeværende.
Takk igjen til Harald, Hallvard og Per som
leverer stadig vekk !

Harald med pen mort

Hallvard instruerer en ivrig mor

04.05.13 Regn og vind men god
innsatsvilje på Preuthun
dugnaden
Vi fikk gjort 7 av 11 punkter på listen.
Harald H, Viggo K, Per K, Hallvard L og
Stein W lot seg ikke skremme av dårlig
vær.

Viktigst av alt, vi fikk tømt utedoen. Veldig
bra. Videre ble skrot som det gamle
kjøleskapet, TV-en på Sibir,
forbrenningsovnen ute osv lastet på
henger`n og kjørt på Brobekk sammen
med annet i kjelleren osv.
Kjelleren er forøvrig knusktørr nå etter
lang tids innsats med avfukteren.
Men vannpumpen har ikke tålt vinteren. Vi
må se nærmere på den. Brønnen fungerer
imidlertid utmerket så vi led ingen nød.
Og all veden ble selvsagt båret inn.
Dermed gjøv sekretæren løs på enda flere
nye småtrær. Et av dem som var middels
stort, vred seg i fallet og havnet på Haralds
bilpanser. Kjedelig. Gjensidige får bryne
seg litt på denne skaden. Bilskade ?
Ansvarsskade ?

Etter lunsj - sekretærens utmerkede
lapskaus,- tok vi kvelden. Vi syntes vi
hadde vært flinke nok. Vi får nok sjansen til
ytterligere en dugnad før salget som nå
forberedes..

Nedenfor noen bilder:

Erik og Geir Granli forestår flaggheisingen

Geir Gundersen åpner ballet.

30.04.13 Kjølig damåpning men
kastbare brygger
Isflakene drev i nærheten men
sesongåpningen på dammen gikk greit.
Vi var vel omlag 25 i godværet om enn noe
kjølig. Greit å ta en tur innomhus og
bunkre vafler og pølser mellom turene på
bryggene.
Jakt og Fritid med Martin viste stenger og
sneller fra flere leverandører, og tennene
løp i vann for flere av objektene. Tipper
butikken på Hvalstad blir besøkt særlig ved
annonseringen av at OS-medlemmer nå
får 15 % på alle varer. Special offer fredag
3.5 da forretningen jubilerer. Da blir det
extra gode rabatter.

Jakt og Fritid på plass (Martin til høyre)

være kveldens standard. Harald Julsrud
og Stein hadde hver sin storing på kroken
(var det kanskje samme fisk) men den gikk
rett før hoving. Spennende er det jo alltid
med sånne – får jeg’n eller lurer’n meg ?
Den lurte oss denne gangen.
Marius tok altså 4 sjørreter på samme
grunne fra land. Men han syntes de var for
små og slanke (en på 8 hg) så han lot dem
gå på fetekur.
Takk Dan Otto for sporty innsats.

Ter Nielsen prøver stenger

25.04.13 Sjøørrettur med mye
småtorsk !
10 mann dro diverse torsk. Marius lurte
4 sjøørreter.
Vi dro ikke langt fra Vollen i Asker. Dan
Otto Isaksen hadde fått klargjort båten,
men han var usikker på motoren som
fusket litt og ønsket kort vei å måtte ro !
Men motoren fungerte så 4 av oss ble satt
iland på en øy ikke langt unna som var grei
nok selv om det ikke var Langåra, et par
mann dorget noen timer, mens 3 gikk
langs land og søkte opp fisken.
Det var en fin kveld , dog med noe vind.
Og torsken var bitevillig. Sekretæren dro 6
stk. med snittvekt 6 hg. Det viste seg å

Hallvard var med og dro bra med fisk

23.04.13 God dugnad i nydelig vår
vær på dammen
Flott innsats av både gamle og unge i
foreningen. Vi fikk gjort det viktigste på
planen.
Sekretæren noterte 14 deltagere på
dugnaden. Av disse var 5 nye fjes. Meget
positivt.
Gangveien måtte repareres som følge av
nye vannveier og utglidninger,
underminering. Sekretæren fikk smertelig
føle dette tidlig på dagen under frakt av
utstyr til bua. Sto bom fast i gjørma og
måtte ha kranbil fra NAF som også kjørte
seg nesten fast og pløyde opp deler av
veien !

Jan og Harald svingte samstemt
dugnadskosten !

Grusen vi hadde bestilt gjorde vei i vellinga
i ordets rette forstand. Vi får se det
endelige resultat når det tørker mer opp.
Kommunen må også på banen for å ta sin
del av problemene med vann og utgraving
av gangveinettet.
Ellers fikk vi oljet/beiset bryggene, reparert
flere trinn i naturtrappen og rakt og ryddet
og plukket søppel.
Inspeksjon av do-tanken viste at den er tett
og uten behov for tømming på en stund.
Noe vask gjenstår for å få bua fin til
damåpningen 30.4, men det er en bagatell.
Vi var godt fornøyd igår. Og vi kunne
konstatere at dammen blir isfri i løpet av få
dager. Fugler og ender er på plass og
svaneparet er observert i området.

Nedenfor 4+1 av deltagerne under en kort
pause.

21.03.13 OFA årsmøte.
OS hadde hele 7 stemmer blant de 36
stemmeberettigede på årets
generalforsamling, men behøvde ikke
vise muskler.
Møtet ble som de seneste år effektivt og
profesjonelt grundig gjennomført.
Styreleder Emil Andre Os og daglig leder
Bjørn Torp hadde som vanlig solide
presentasjoner. OFA holdt i 2012 trykket
på inntektene og kontroll på kostnader.
Årets regnskap gikk dermed i pluss med
ca. 200.000. Balansen ble på 5.6 mill.
hvorav kontanter og bankbeholdning utgjør
halvparten. Egenkapitalen er nå på 4,4
mill.

Altså meget solid.
OFA leverer kultiveringsmessig som
forventet, og driver godt både mht.
informasjon og rekruttering. I 2012 ble
Bærum Kommune nytt medlem.
Det negative aspekt ved virksomheten i
2012 var Akerselva. Utslipp og fiskedød
har vært et sorgens kapitel både i 2011 og
2012. Fravær av løsninger på
erstatningsspørsmålet har tynget
organisasjonen arbeidsmessig, men OFA
ønsker ikke å gi opp.
Akerselva vil i 2013 fortsatt være i fokus
med utsikter til å realisere laksetrappen i
Nedre Foss på Vannverkets regning . Et
tilsvarende opplegg for Øvre Foss ønskes
påskyndet med midler fra SpB-stiftelsen.
I 2013 vil nye web-sider utvikles videre,
Fiske i Storbyen vil fortsatt være et
satsningsområde og man ønsker flere
kommuner med som medlemmer. Helårs
fiskekort vil ha nye fordeler tilknyttet, bl.a
20% rabatt på utstyrskjøp hos Torshov
Sport i perioden 1.4 – 15.5.
Lørdag 8. juni vil OFA med venner stå som
arrangør av prosjektet ”Smaken av Marka”
i Spikersuppa, Oslo sentrum.

19.03.13 OS årsmøte - solid
resultat
Et par håndfuller av medlemsmassen
fikk gleden av å høre om et solid
årsresultat
Javel, det var ikke lagt opp til store bølger
på møtet og medlemmene hadde vel
fornemmet dette.
Kun 15 var tilstede og kunne klappe inn
hele styret som tok gjenvalg på alle poster
! Styret med Geir Gundersen i spissen vil i
fortsettelsen ha fokus på fremdrift i
Holmenbua prosjektet (som er en tung
materie)
Årets resultatoverskudd ble på hele på kr.
43.748. Dette skyldes i hovedsak

grasrotandelen som stadig øker og nå
utgjør 15% av inntekstgrunnlaget. Videre
bidrar midler fra NJFF og betydelige
besparelser på kostnad siden. Hele
overskuddet avsettes til fond og gjeld.
Holmenbua fondet er nå på ca. 45.000 og
vil komme godt med når oppgradering
etter hvert kommer i gang.
Balansen utgjør pr. 31.12.2012 kr.
241.642.

26.02.13 Godt medlemsmøte med
Harald Oterholt og Rune Hansen
God oppslutning fra medlemmene.
Omlag 28 fikk høre om fiske på
Krokskogen og Nordmarka øst og
noterte seg nyttige tips om vann og
fisketeknikker.
Harald Oterholt, styremedlem i OFA og
områdeansvarlig helt vest i marka startet
med å markedsføre Bærumsmarka som et
bra men overraskende lite brukt
fiskeområde. Av en eller annen grunn
fisker svært få i området vest for
Bogstadvann og innover fra Lommedalen.
Her er en rekke gode vann som
Triungsvann, Mærratjern og Gampetjern.
Tretjønn er et godt vann med flott fisk. I
Byvann er det mye men mindre fisk (300
gr). Østernvann er også fiskbart men her
er det mest badegjejster. Fra Lommedalen
og innnover fra Haslum Kapell er det flere
små vannmed fisk. Prøv f.sks med maur.
Rune Hansen (blydunkern) tok for seg
slukfiske i Nordmarka nordøst. Her er det
en del pen Røye. Beste tiden for røya er
høstfisket i månedsskiftet
oktober/november. På isen er
desember/januar tiden på grunt vann i
overgangen til marbanken. På blank is er
det lurt å se etter luftbobler i isen. Fisken
er oftest borte fra varpene i denne tiden.
Gode høstfiskedager i sept/oktober er på
varme dager etter kalde netter. Bruk gjerne
lett spinnerstang med åpen haspel. Er du
på harvefiske så bruk ikke lys i det hele

tatt. Når fisken biter venter du med tilslag
til fisken snur. Da krokes den enkelt.
På våren er det bra veldig tidlig i mai etter
isen har gått. Deretter kan man vente noen
uker Fisk grunt og raskt. La sluken, lette
smale sådanne gå i overflaten på
grunnene. Bruk farge etter omgivelsene
Rune anbefaler ikke grelle farger !
Og som vi ofte hører. Fisk annerledes og
på den måten du tror på !

26.01.13 Klubbmesterskap isfiske
2013
Anders Wold ble klubbmester i år
igjen.Gratulerer!!!
8 fiskere stilte til start på Visterflo i -2 blå
og sterk vind med snøbyger, ikke den aller
beste rammen rundt mesterskapet. Noe
fisk ble det.
Resultatene:
1. Anders Wold
klubbmester

5.380g og

2. Harald Hovde
3. Frode Sjøberg
4. Kjell Kolstad
5. Knut Vadholm
6. Jan Johnsen
7. Norvald Langeteig
8. Marius Warnken

4.180g
3.640g
3.620g
1.880g
1.340g
ikke fisk
ikke fisk

Klubbmester Anders med utlånte storabbor

Harald Hovde med dagen nest største på
1280g, som vi regner med kvalifiserer høyt
opp i abborklassen i OS fiskekonkurranse

22.01.13 Om brunørretfiske
Radarparet Tommy Egra og Martin
Ellingsen fra Jakt og Friluft a/s fulgte
opp på en god måte kåseriet om
Sjøørret fra november med et
tilsvarende foredrag om brunørreten.
Denne gang var det vel 23-24 tilhørere
som fikk ta del i gode tips både på utstyrog fiskesiden. Gutta er velsignet frie for
”nykker” særlig når det gjelder stenger og
fangstmetoder. Det er absolutt ikke bare

flue som gjelder. Sluk- spinner- og
markfiske er både moro og effektivt og
igjen viste de to villig frem slukmappene
og flueboksene sine.
Mye velkjent stoff for de fleste, men det er
alltid nyttig å bli påminnet de evige
sannheter om hvor ørreten står - alltid på
jakt etter mat og alltid redd !

Jakt & Friluft AS
www.jaktogfriluft.no
Telefon: 66 84 69 00
Besøksadresse: Smedsvingen 4,
1395 Hvalstad

Minner om at OS medlemmer gis 20% på fiskeutstyr i forretningen på Hvalstad.
Spør etter Martin !

Oslo Sportsfiskere
Resultatregnskap 2012
Inntekter
Medlemskontingenter
Renteinntekter
Salg bøker, merker og caps
Salg på Holmendammen
Fluekastekurs
Utleie Holmendammen
Preuthunhytta, leieinntekter
Medlemsmøter
Holmenbua bidrag og støtte
Refusjon strøm
Turer/arrangementer
Støtte NJFF, momsrefusjon
Støtte NJFF, barneaktiviteter
Hardangervidda utleie
Auksjon
Grasrotandelen
Sum inntekter
Utgifter
Administrasjon
FastFisk Trykk
Porto mm.
Medlemsmøter
Gaver og blomster
Hardangervidda, leie og camputgifter
Turer og arrangementer
Barneaktiviteter
Holmenbua drift (strøm, forsikr, avg.)
Holmenbua anlegg (vedlikehold og
investeringer)
Preuthun drift
Preuthun anlegg
Fluebindekurs og temakvelder
Kontingenter
Utgifter ved salg på Holmendammen
Innkjøp bøker, merker og caps
Hjemmesidene
NJFF Flå
Sum utgifter
Overskudd/-Underskudd

Overskudd forslås disponert slik:
•
Til Fond Holmenbua
•
Til Div. gjeld

Faktisk 2012
28 245
1 359
100
11 390
13 400
2 850
11 375
5 000
2 028
5 353

Budsjett 2012
31 000
1 500
10 000
10 000
5 000
3 000
16 000
1 000
1 500
2 500

Faktisk 2011
30 725
1 059
9 033
8 300
4 025
2 150
15 842
1 600
4 478

29 990
2 710
18 236
132 036

25 000
4 000
11 000
121 500

25 800
21 250
6 095
10 611
140 967

Faktisk 2012
5 548
11 090
11 577
17 459
1 442
120
2 553
5 933

Budsjett 2012
12 000
13 500
13 000
16 000
3 000
5 000
4 000
13 000

Faktisk 2011
15 718
15 190
12 600
15 659
2 527
28 000
5 502
1 795
22 447

1 329
14 400
5 395
890
3 607
6 946
88 287
43 748

10 000
15 000
5 000
1 000
1 000
6 000
3 000
1 000
121 500
-

6 984
15 034
2 497
890
5 492
7 686

16.310
27.438

158 020
-17 053

Noter
OS og Castinggruppens fond (SpB I Høyrente)
Fond 31.12.2011
Disposisjoner 2012
Overført til castinggruppen
Renter 2012

63.202,90
0
1.253

Fond 31.12.2012
Disposisjoner 2013
Overføres Castinggruppen

64.455,90
4.456

Balanse pr. 31.12.2012
Eiendeler
Kasse
Sparebank I, høyrentekonto
DnB Foliokonto
Holmenbua
Preuthunhytta
Båt Skjerva
Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Holmendammen
ombyggingsfond
Avsetning 2012
HD fond
Barn og ungdomsfond

Gjeld

31.12.2011

6 344
69 889
91 408
10 000
64 000

2 576
68 530
52 786
10 000
64 000

1

1

241 642

197 894

31.12.2012

31.12.2011

29 500

29 500

16 310.

Bundet egenkapital
Gjeldsavsetning 2012

31.12.2012

45 810
45 500

45 500

91 310

75 000

27 438
27 438

Fri egenkapital

122 894

122 894

Sum egenkapital og gjeld

241 642

197 894

Oslo Sportsfiskere Budsjett 2013
Regnskap 2012
28.245
1.359
100
11.390
13.400
0
2.850
11.317
5.000
0
2.028
5.353
29.990
0
2.710
18.236

Budsjett 2012
31.000
1.500
0
10.000
10.000
5.000
3.000
16.000
1.000
0
1.500
2.500
25.000
0
4.000
11.000

Budsjett 2013
27.000
1.500
0
10.000
10.000
4.500
3.000
15.000
1.000
0
1.500
2.500
25.000
2.000
4.000
20.000

132.036

121.500

128.000

Post Utgifter
Administrasjon
Fast Fisk
Porto
Medlemsmøter
Gaver
Leie Femunden
Turer / Arrangementer
Barnedager
Holmendammen drift
Holmendammen anlegg
Prethun drift
Prethun anlegg
Fluebindekurs / temakveld
Kontigenter
Salg Holmendammen
Reklamemateriell
Hjemmesiden
NJFF Flå
Sum

Regnskap 2012
5.548
11.090
11.577
17.459
1.442
0
0
2.553
5.933
1.329
14.400
5.395
0
890
3.607
0
6.946
0
88.287

Budsjett 2012
12.000
13.500
13.000
16.000
3.000
0
5.000
4.000
13.000
10.000
15.000
5.000
1.000
1.000
6.000
8.000
3.000
1.000
121.500

Budsjett 2013
9.000
13.000
13.000
16.000
3.000
3.000
5.000
14.000
10.000
5.000
15.000
5.000
1.000
1.000
6.000
5.000
6.000
1.000
131.000

Overskudd / Underskudd

43.748

0

Post Inntekter
Medlemskontigent
Renter
Salg bøker / caps
Salg Holmendammen
Kurs
Leie Holmendammen
Leie Preuthun
Medlemsmøter
Bidrag Holmenbua
Refusjon støm
Turer / arrangementer
Momsrefusjon NJFF
NJFF FRIFOND
Sommertur Femunden
Auksjon
Grasrotandel
Sum

-

3000

Fra et bursdagstreff på Tryvann i vinter. Abborfiske er moro !

På Holmendammen har diverse andefugler funnet hverandre også i år. Men svanene er i
år borte igjen.

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 www.oslosportsfiskere.no
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